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ТІЇС.НІ ЯІ\ОЇ .,ІІf11Ір0д:1 11(' Tli0J'II.1:1 дурнів" і ЗаІ\.1НІІЗ.1JІ СВОЇХ 
тон:ІрнІІІін. що() нірпю в краннн. морсь~<і в~·жі і nrnчi RІІ
.1.~·мю• ~1;прозін І!t: СІ\:нерІІІІ.1ІІ ІІРІІРО.1ІІ. ВІ<іІІІШ в <.'Т~ІТЇ R 

tІ.НІЇ:О.І СНТ!ІрІІ:І'Іі:О.І Іt\~'РІІіІ.'ІЇ СіІ\1 ГО.lОВІІІІіі pt'.1iii'TOJ'. ІІ:JЧе 

fїІІІІrІ,'ІЇТ, H;tl\1111~'11 СН ІІі\ С('Г() ІІОТНОJ'З j сере.1 301Г:1.11>110Г() Хі• 
х• ІТ\' ІІ''ІІЇС ііом~· с:о.Іерте.lІ>ІІІІіі· y.:tap. !tотен rюГ.і.1ви в сеіі 
l'ІІІІ('і(і 11(1~'1\~'· 

В ІІОІfіПІ<іІХ 18fi7 роІ<~· .l.:taвa.lOCІ •• ню снrnва ся зав:о.аеr· 
І:' J()tiCЇ\f, 1,0,111 наr;ІЗ Ht.JIIi HHIIL\.J.I'II Щ1111it'.lll fЇ ~HORCI ПСJ1('.1 

!1~'().1НК~. Ні.1 "'ОГ.111 Г.1\:.:tЇ.lІІ H:l ее Rit\e Ііс Slk ІІа НСІ~'ЧІІІІІ1 
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проб.l€:'.1. <1.1е як на .1їйсну неб~зпеку, яку треба бу.1о омн

нати. Тепер справа нрнбра.1а зовсім ИІ·ІШІІЙ характер. По

твір пер~мінив ся в ма.1нй остров, ска.l)', однак ска.1у не

означеннх розмірів і рухів. 

Дня 5-го марта 1867 року, "Моравян", корабе.1ь одно: 
оксанічної k:о:-.шанїї в Монтреа.1і, знаходячись серед ночі 

на 27 30' ширини. <l 72°15' довжннн, вдарив сноею кер

мовою частІІю о cr.:a.1~·\ яка не бу.1а зазначена на жадн'ій 
морсьk:ііі :о.~ані. П:111 ІЮ'.ючн. нітру і сноеї н.1асної rн.1и :-.ю
торів tюрабе.lь робпв 13 ми.1ь на год11ну і r..:о.1иб так не 

сп.1ьна fіудова iioro корпуса, ска.1а бу.1аб розторощІІ.l<l 

корабе.11, і pa.'ЮlV 3і всїма канадіtkькІІ~Ш насажира;\\Іl nic.1:1-
.1a на дно моря. 

(еіі ВІІІІадоk: ІІрІІК.lЮЧІІВ СЯ Ok:O.lO ІJЯТОЇ ГО.1ІІЮІ Нр:!НЦЇ, 
ко.ш ноча.1о вже свитати. Офіцнрн сеіічас носпішп.111 в за

rрожен~: :-.tiCІlC. Вон11 сдїди.ш море з ве.1нкою осторожно

стію, однак не бачн.ш нїчого, крім сн.1ьної фн.1і опода.1Їk: 

ві.1 кораб.lfІ. Місце ее зазначено з ве.1икою точностію і 
Моравяв 11родовжав свою нодорож без оченидної шко.111. 

На що він на.1етів, чи на зан~·рен~· ска.1~·, чи на ве.1нчезниr, 

rозn1по~о~:. ніхто •~е міг збаrн~·тн. Ко.ш однак ноча.1и оr.1н· 
дати снід J\Ор<1б.1я, відкрн.ш, що в о.1но:-.1у місци був в!н 

ушкодженпіі. 

Cer1 фаІ\т, хоч nравда поважний сам н собі, бувби 

шоро nр11забув ся. ко.1иб три тижднї пізнїйше він не nов

торив ся нри таких самих обстанннах. Сим разом завдяю~ 

і націона.1ьній nрнна.1ежносп1 і добрій с.1аві н.1астителїв 

J\ораб.1я, впавшого жертною зудару, випадок сей став ду .. 
ЖС ГО.10СНІ1М. 

Дня 1:~-ro ;шрі:rи, 1867 рок~', море бу.ю .1уже .1аrіднс. 

ко.1и корабе.1ь .. Скотія", на.1ежачиіі до Кунард .1їнП п.1инун 
зі скоростію 13 і пін ми.1і на годину і ca:o.te то.1і знаходив 
ся на 15°12' довжинп, а 45с37' ширннн. В часі ко.1н паса

жири зібра.ш ся н ее.1нкім са.1ьонї на попо.1уднев~: nере

к~·ск~., .1<1.10 ся чут11 :tсrеньке потрясене. Скотія не вдар11.1:1 
пt'рІШІ, а р<1.1Ше, ІІlОСЬ ОСТре і ПрОННК.1ИВе ВдарИ.10 R НЮ. 

Потр11сене ее б~·.1оn не заа.1ярмуна.1о нїкого, J\О.1ІІб оден з 

І'оІатро"\іА не ви.1етїв 6\'н з вн~'1'ра кораб.1я і не закричав: 
,.мп потапаемо. :-.ш нотаnаемо!" Спершу пасюtШрІІ дуже 

перестrашн.1ись. однаk: сейчас наспів Jо:аnітан Андерсон і 

• 
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уt·•юкоІв Іх. Небезн~ч.:ньство 1.е може бути грізне. Скотіи 

(;' ноді.'Іеиа на кі.1ькаианцнть частий і тому може поборо· 
1·11 ся зі всякнм натиском води в котрій небудь части. Пі
r.lя того капітан спустив ся в r.1убииу корабля. Він відкрив, 
що вода вдира.1а ся в пяту частину і натиск еі був досить 

ве.1икнІі. На ЩасТ€ в сїй части не знаходили ся кітли, t1 

11ротивиім разі вода бу.1аб сейчас поrасила воrиї. Каnі
тан Андерсон· приказав иа11перwе задержати машнии і вн
с.'Jав одиого з машиністів, вис.1іднти, яка ве.'Іика була ра
на. Скоро відкрито. що діра бу.1а два ярди широка і довга 

і зиltходи.1а ся на спмім сrtодї корпус~,, Через ее натиску 
води не можна. бу.ІІо спинити і Скотія мусїла продовжат11 
дорогу з ко.1есамн зануреними до по.'Іовиии в воді'. Від
да.'Іеие еі від порту вииоси.1о в тім часі триста миль, і 

тридневне спізиеие виклика.1о ве.'Іике замішане, о.з.иак ко
рабе.'Jь щас.1иво доіхав до місця призиачеия. 

Іижіиїри оr.11яиу.'Іи Скотію, яку затягнено до cyxoro 
зоку і на ве.1ике свое здивоване побачили два і пів яр.u 
и11зше водної .1їиїі в боці корабля діру в формі рівнокут
иого трикутника. ЗаJІомаие місце в стальовtА плиті бу~о 

так знаменито зарисоване, шо не можиаб Aoro виробити 
краще А самою людською рукою. З сего с .. 1ідувало, що 
іистр~'ІМеит, який спричинив сю операцію, мусів бути 
якиіісь незвичайний, ко.1и з такою силою вирізав плиту 
одеи і три осьмих ца.1я грубу і опіс.'Ія иевиясиеиим спо

собом завернув назад з вирізаного місця. 

Отсе б~·в пос.1ідиИІ1 випадок, якиА зиова розворушив 

струю пуб.'Іичиоі опінії. Від тоді всі иещасJІиві припадки, 
яюtх не можна бу.'Іо Іtиакше пояснити, мали свое· жерело 

н сім потрворі. На сім иевиясиеиім сотворіию спочивала 
ні..1вічмьиість за всі досить чиСJІеииі розбитки, бо піСJІя 
обчис.1еиь Л.1ьойда чис.1о цї.1ковито затрачених кораблів 
в однім роні вІІиоси.'Іо не менше, як дві сотки. 

РОЗДУЛ 11. 

3А І ПРОТИ. 

В часі, ко.'ІІІ ее все дімось, я саме повернув зі своеі 
nодорожи, з око.1ицї Небраска в Злучених Державах, куJІ.и 
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мене ВИС.l<І.ІО фр<іНЦУЗІ>КС ІІрШШТС.lЬСТВО ЯК <.ІСІІСТента ІІрО• 

фесора н м~·зсю нриродІШЧ~Іх наук в Парижі. Піс.1н шість
місичного свого нобуту в Нсбріtсцї Jt нрІІбуtв до Ню Иорку 
при кінци :шtрта разом 3 вартісною збіркою, 'а нідїзд ~tiii 
до Франції иід.южено на ночаток ~tuн. Тимчнсо~І я заіімав 

ся озиаченем своїх мінера.lьоІ·ічннх, uотанїчннх і зоо,,ьо

rічннх богнтсти .. KO,lJI СеІЇ ВИШ1Д()J\ IIJliiK.'IIOLJIIB си Скотії. 
Я цї.1ковнто запізнав ся з нред~етом, ~ІІ<ІІіі став на

сущною спраною дня. По неречнтаню нсїх и"tсриканськнх 
і европсііських часониснй н не міг нрніітн до жnдного за

к.lюченя. Ся таііна дивуя<t.1а мен~:. В надії знсованя здоро

вої опінїї, я пересJ<nкун<~в з скстре:".ш в скстрсму. Що тут 

крн.1ось щось дїйсного, ес не у.1яга.10 нїяко~у су~нївовн, 

а невірних запрошувана діткнути ся па.1ьце:-.1 рани Скотіі. 
Ко.1и я повернув ся в Ню vtopк, шпанє досягало вер· 

шин. Здогад про н:'ІИваю~иіі остров і недоступну nіскову 
лавицю, nіддержуваинй .1юдьми не дуже ко~петентнимн, 

зовсім занехаио. І наколи ся маса не ~а.1а жолудка, то 

яким ЧІІНОМ вона могла зміняти СІЮ€ по.1оженє та И ше з 

такою подиву гідною скоростію. 
З тої сзмої nрнчнни закинено гадку нро п.тн1ваючий 

коrш~·с з розбитого кораб:rя. 

В виду того оста.1о ся .1ише дві розвязки сего nнтаня, 

які внтвори.1н дві окре~і партії; одна партія вірн.1а в стра· 

шно си.1ьного nотвора, а друга в підводне судно, суб~а
рину, о незвнчайиій сн.1ї рухів. 

Однак сеіі nослїдний здогnд, хоч як :.-.юж.швшї, ~;~е міг 

устояти ся проп1 всїх розс.1їдів пороб.1еннх я обох частях 

світа. ІІlоби щшватна особn мог:ш "'ати таке судно, зда
на.ю сн неможаивим. Де. ко.111 і як ~юг.1о ІЮІЮ бутн збудо

ване? І як ~ожна І>у.ю задержата в та і'! ні йогп (іудову? 

Безперечно правите.1ьство мог.1о :\1:1ТІІ таку деструкційн~1 

~Іашин~·. і в снх нещасних чnсах, ко.1н то у~І .'Іюдський 

д~:же удоскона.1ив сшrу воєнного оружя, бу.1о ~юж.'Іивнм, 

що одно із правнтелпств мог.rю бе3 відома других випро

бовувати так~· машину. Ни такий здогад наспіли сейчас за
nеречуючі заяви nравительств. І ніхто не сумнівав ся в 
шнрість їх заяв~ бо тутr розходило ся о загальний інтерес і 
заrрожеиу морську КОМ)1ІікацІю. А що всякий сумиі:sав ся, 
шоби якась nриватна особа nотрафнла заховати в тайні 
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. :ІІ~У :\ІСІІ\11111~', T•J ТІJ:\1 ui.lЬШt: НІ: нірt:ІЮ, ЩvU~I С~ :\ІUГ:іО 3ptJ· 

'ІІТІІ "OTJ1CCI• iJ llp<lBIПl''II>CTH, ЯІ\Ї С.1ЇДЯТІ• 0.1НЇ др)'ГНХ В 

·І:Ііі\1СІІІІІІІХ дрібшщя.х. Oтmr ніс.1н нuщу"УВ<ІНІ> 110роб.1~ню. 

n Attr.1i"i, Франції. Рuсії, Іlрусії, Іт<t.1її. Гішшшїї і А:\tершй, 

.1 навіть в Туреччннї, иідкннеио зовсїм здогад такого пі.1· 
аодиого судна. 

По моїм ноноротї н Ню l'-~Jopк .J.~I\i:tt.l\a осііі JH~J1н~·.lo 

:н .J.t) Мl'ІІl' :іа ног.нtдаі\НІ на ес явище. Єще н Фр:шнїі я li<l· 

nечатав ДВОТОМОВИЙ ТВір, ІІЇд ЗаГО.10ВКОМ "ТайнІІ Ве.1ИЮfХ 
І li.l:\topcr.tшx JІросторів". Зі!8.1ЯЮІ сему твоrов11. ІІрнзнаному 
R ~·ч~ні:\І світї, я здобув собі опінію спеuія.1іста в 1ііі нез
віснііі досн га.1узн прнродиичнх наук. До мене звери~\11ІІСЬ 
:м ІЮJ1Н.1ОЮ. Я заперечував мож.1ивість такого факту так 
.1ою·о. як ті.1І•КІІ бу.1о моЖна. Приnертий однак до кута, я 
:'\-Іусїв nодати nовзжне пояснеиє. 

Часопись ,.Ню йорк Гера.1ьд" зверну.1а ся до .,Поважа
ного Петра Ароиакса, Професора Музею в Парижи, себто 

.10 мене. щоби подати світу свою добре означену опінію 

пrо сю справу. Я дещо зробиА, бо не мав сн.:rи довше мов
ttатн. Розг.1ядав ее nитанє зі всїх боків, під по.1їтичиим і 

науковим взr.11ядом, і понизше подаю в скорочеию сей 

пи.1ьно nридуманий иачеrк, якиіf я оrо.тrоснв дrуком 30-ro 
аnрі.1я: 

.,ПrовірІІВШІІ оден за дrугнм всі ріжні здогади, треба 

r.;онечно пrнияти істнованє вкоrось морського зьвіряти о 

незничайнііі СІІ.1Ї. а відtШН\'ТІІ всі прочі . 
.. Ве.1нкі ІІJ1ОІІастн моря суть невідомі нам 1~Ї.1ковито. 

Не;о.юж.1ино дістати ся до дна. Що дїєть сн в сих да.11еких 

Г.11\6ІІННХ - - ЯКі ЖИВОТІІІШ ЖИВ~·'ТЬ, або МОЖ.\'Тh ЖИТИ дВа· 

н·tіінятІ. або патнайцвтt. мидь nід nоверхнею сих вод -
:11-.:а є будова снх звірят, ми .1едв11 чи можемо збагнути. 
О:иа" розввзкн сеї загадки nо.1аиої мені може начеркнути 

••енше більше форму сего питаия: Або ми знаємо всі роди 
сотноrію •. яІ\і живутt. на нашііі ІІ.1шJетї, або :о.ІІІ 11е знає!'-10 

ncix. Ко.1иж ми не знаємо іх всіх, и~ко.1и приrо.'І.а зак~•илз 

r1ereд нами деякі водні жннотиин, в такі:\1 ра:~ї :\ІІІ :о.южемІ) 

нrинsпи. шо в снх недосч•пннх r.1ибннах :\іорсhкІІх жнnуть 

:'ІІ()н, :1бо ссанцї ~•орсьh':і; або навітt. аюві породи, Яh':і 
ІІІ\ІІМСІ· ~·роєнш• 1111 химеrюt:\І щнtпадко;о.І .1іста.111 ся б.1из· 
те поверхні '-tОрн 
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,,Ко.1~1 нротивио ми зна4!Мо всї живу,Іі роди, тодї ми 
мусимо ш~·катаt зu сим нсвІtс.1іджеиим звірятем між сими 

морськими істотами, вже док.1адио онисаию.tи; і в такім ра· 
:ії я годж~· ся nрІІняти зи факт істиоваи€ ве:шчс:шого нnр
ва.lи. 

"3ІШІ.JіtЇЇНО ІІ<tрВ<l:н, ДОХОДІІТІ• 1 НІСТО ДО ШkТІ•дССЯТІІ 
стіп. Побільщіп. тепсr iiot·o ро:нsірн шпь або десять ра· 

зів, додайте йому відповіди~~ до того силу і збі.1ьшіть його 
дестrу~~:тняtt_,. ~Gрую, а одержнт~ пожаzшну зьв~рюку. Вuп.:. 

матиме розм ірн, uзначені о фі ІtІІР<l'ІІІ "Ша нтш", інструмент 
потрібнші до ироко.1еня Сh:отії, і си.1у 1\онсчну до rозuнтя 
ста.1евої п.1ити кораб .. 1я. 

"В дійсности наrваю. t: ~·3(1рu~:ний пенtюrо рода кіс. 
тним зубом, як ее розюtз~·юп, деякі природники, котрого 

шни.'ІЬ є твердий, наче cтa.lt •. Декі.1ькu таких зубів знай. 

дено в боках китів, яких нарвалі атакують з великим ycni· 
хом. Деякі зиоіш повипІrуІВано не без клопотів з кора· 
Gе.1ьиих еnодів, які вони проко:тюва.1и, наче еверлик бочку. 

·музей мед1щннн в Парнжі nеrехов~іє оден з таких зубів 

иарваля, доВГІІіі на два і чверть ярда, а 15 Іlа.11ів широкий 

пrн насаді. 

,,дуже добре! ПршІустЇ:\t, що ся збруя є шість разів 

бі.1ьша, ·а сама звірюка десять разів сиJІьн'іііша і уявім со

бі, що вона жене двпііцнть ~н1.1ь нn годину, я наслідок чо· 

го одержимо висше згадану катастрофу. Тому nоки ся 

справа не виясн••ть ся· k.раще, я nрипускаю, що ее є nород1 

де.1ьфіиів, тільки ве.1ичезних розмірів, узброєна не зубом, 

· але дійсним ко.:tюхом, як ее невияснеие до тепер явище, 
якої сн.1а і ()удова дуже нохожа до иаряа.1я. В сей спо· 

сіб можемо пояснити собі ее иевияснене до теnер явище, 

якого доси ніхто не оnисав, не бачив, ані не провірив, а 
·яr<ого не треба відкидати поза границі мож.1ивости•. 

Сі пос.'ІЇдні !'.!ОЇ с.1ова яийш.1и троха страшковаті, але, 

бодаrt до певного степеия я хотів зберегчи свою nрофе· 
сорську гідність і не давати за богато nричини до иасьміш· 
кvваиь д,1я Американців. які вміють сміяти ся. Рівночасно 
я застеріг .мя себе дорогу для відвороту. По правді я зrо· 
див ся на істиоваие такого "nотвора•. Сю мою стаnо роз
бирали дуже ввічпиво і з веЛиким nризнаием. Розвязка 
моя .1иша.rrа бодай nовну сяободу .:rюдськіА уяві, яка 
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JUОбуєть сн рuзбнранt: ~t надприродних істот. Нпрочім море 
е А .так одtІНо.Ішм їх середником, в якім нови можуть мо

АНТИ ся і розвввати ся. 
Промнс.1ові і "унецькі часописи г.1ядї.1и на сю справу 

Фрнrата "Авраам Лїнкопьн". 

rо•ювно з такого роз~'!Міия і всі ті часопис~, які займались 
асекураційними товариствами, котрі грозили підвнешепа 

цІ-u премій асе.~о:ураційних, всі однаково розуміпи сей про

б.пем. В сей спосіб виявипа ся пубпична опінія. З.11учені 
Держави перші Бідозвали ся і почалк .їадwrи ся в Ню 
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Иорку ДU Ю.lрІЮІ НІІІІріШІі ІІрОПІ СеГО H<tpІ:Ja.lH. ,'{u ceru ІІрН• 
;jШІttt:нo ссііІtнс рух.1нн~· фрнt·ату, "Анрна:-.1 Лїнко.1Н". Сей· 
час нід•ІІшrно <tрсена.'І перед кощшдuнтu:о.t фрнrапr, Фар

раrуто:\І, нюtіі з nocnixo:\f забрав ся до узброе11я своtо ко
раб:tя. Ті:н,юr ни .шхо дня. як ее дуже чисто дїеть C)t, nот
вір не nоказувнн сн. Чере:і два місяцї ніхто нічого не чув 

11pu него. Ніякн'і корабе.11, не стрічаR iioro. Внглял.апо, 

неначе ся знірюка зна.'Іа про заговір на свое жнте, і як 
деякі кеnкува.1н собі, мусі.'Іа задержати неодну те.1еrраму, 

ВНСН,'ІаН~1 каб.lе:\1 Через дт.1ЯНТНІ<. 

Ко.1Jн отже фрнrата, узброена і Зl.'Ос:ою'!'рена в копьо
сальні рнбо.1овські аnарати, була готова в довгу дорогу, 

ніхто не міг сказати, куди ій вибирати ся. Нетерnе.1нвість 
neperвana ся, ко.ш дня 2-ro червня довідали ся, що ко· 

рабепь Сан Франціско ЛїиТі в дорозі з Каліфорнії до Шаи· 
rаю бачив сю звірюку тому три тнжднї в північнім Тихік 
океані. Заворушене внкпнкаие сею новинкою бупо незвн· 
чаАие. Фрнrату заосмотрено знова в nожїtву і вугопь. 

Три годині nеред відіздом фрнгати з брукпннськоrо 

.аоку, я одержав такого змісту JІист: 

"До М. Аронакса, Професора Музею в Парнжн, 
Готель Пятоі Упнцї, Ню РІорк. 

Пане: Накопнб Вн згодились взяти участь в виnраві 
Авраама Лінкопьна, nравнтепьство Зпучених Держав nрнА· 
ме з nриемиостіІ"' спів~"Jtасть Франції в сім: nідnрнемС1'Ві. 
Командант ФapparYl мае одну кабіну дпя Вас. 

Ваш щнрнй 

РОЗДУЛ ІІІ. 

Ю. Б. Гобсои, 
секретар марннаркн•. 

МОЯ ПОСТАНОВА. 

Трн секунд'і nеред одержанем пнста від .Гобсона я ду· 
маR бі.'Іьше не займати ся сим загадочним звіре:\f, як не JJY· 
мав. про переіз_д через Північне море. Та R три секунді по 
прочнтаню .шста Ri,1 nов. секретаря :о.tарннаркн я вважав 

СВОЇМ npaHдHBifM nок.НІІ<ЗН€:\1, ОдННОJ<()Ю UЇ.lНЮ ЖНТЯ ГОНИТИ 
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сего rрізьного нuтиuр<t геть зі світа. 

Л.1еж и щойно н~рнув з тяжкої подuрuпш і бажаи ві.&· 

nочинку. Тепер llil<e не хотів я був uі.'Іьше нїчuго, ик ПО· 
бачити свііі родннннй краА. своїх nрияте.1ін, свою :\ta.1ettькy 
хатину кu.1u бопшїчноrо парку і свої дорОІ'і і мартісні збір

кн. Та нічого не \tOГ.lO мене nовздержати. Я забув за все 
- втому, нриятс.1ів і збірку і без прово:tоки ttрнняв за
nросиші американського нравительства. 

Kpo:\ti 1·ого, думіlв я собі, всі дороги н~дуть назад в 

Европу і сам де:tьфін окажеть ся чемним і заведе м~не до 
берегів Франнії. Сс виртісне звірятко може дасть ся зло

вити в морях Европн (на мою в.1асну корнсть), і я привезу 

в Музей Природничих Наук не менше як по.lОІІІШУ ярда 
сего кіснииого ко.1юха. А тнм~.tасом я мушу шукати за сим: 
де.1ьфіном в північні:\! Тихім океані, якніі .1СЖІІТІ· пu ІІРО· 
тивній стороні моїх .,.дннх сторін. 

"Консе.1ь" зяклнкав я нетерпеливим го:юсом. Конеель 
був моїм вірним с.1угою, правдивий ФлямаНдець, ·який то· 
варишив мені ві всіх моїх подорожах. Я любив Ного, і .вік 
nривязаиий був до мене. 3 природн був він пояільннй, 
але тоttний з засади, завсїгди готовий з навички і скорий 
в рухах своїх рук, однак нїко.'Іи не давав своїх рад, навіть 
ко.1и прошено його. 

Консе.1ь ходив зі мною через десять нос.1їдних років, 

кудн ті.1ЬКІІ пронадн.1а мене наука. Ніко.1и не нарікав на 
довготу або вто:"<tу, ніколи не протюшв ся збнрат11 ся в 
нову дорогу. хочби ес було до Хін або Конrо; кроиі того 

він мав добре здоров.1є і С11.1ьні мусtсу.ш. а нерви його ні
ко.:ш не ка.lа.,tутн.1Н добрих відносІш. Х.1опець сей :\tав вже 

Зо років. Мені бу.'Іо тоді 40 ."Ііт, 
Та Консе.1ь мав одну хибу - був дуже цере:\юнія.1ьниі\ 

і ніко.11t· не заговорив бн до мене ннакше, як через трету 

особу, що часамн провокувзло мене. 

-· Консе.1ь - СІ<азав я знова, почюшючн поснішно ро

бити приготованя де своrо відізду. Я був невен за сього 
хлопця. 3 засади я нїко:ш не nитав iioro, чи він схоче їха
ти разом зі мною, чн ні, однак сим разом подорож мог~а 
стати за довгою, а цї.ле підnриємство за рнзиковне, тому 

справу\ треба розважи1·и навіть найбільш холоднокровноМ1' 
чоловікави в світі. Щож скаже на ее Консель? 
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- Коис~.11• J<tІ\ричав я третиіі paJ. І\онсе.1ь зявив 
ся. - Чи к.1ика.ш :-.аеие, пане, - сказав при вході. 

- Так, міh х.1опче; приготов.1яА ся н дorory, вибере· 
мо ся за дві rодииі. 

- Ко.'ІІf ваша таІ\а во.1я - відповів І\оисе.1ь спокійно. 
- Ані ХВИ.1ІІИІ\ІІ ДО страченя; З.lОЖІІ В куфер всі ПО• 

АОрожиі знаряди, п.1аші, сорочки і паиьчохн, скі.1ьки тіо~~ь
ки можна і спіши ся. 

- А ваші збіrІ\н, пане, - завважав ~оисе.1ь. 
- Ми подумає!.sо про них. 
- Щож зробимо з архіотеріюм, гіракотеріюм, ореоао· 

иамн і :1рочими шкірами? 
:._ Лишимо іх в rоте.1и. 
- А жива інднАська св1анка? 

- Тут будута. еі годувати в часї нашої неnрисутиости, 
а впрочім я розкаж}', щоб .все те перевезпІІ до Франції. 

- То ми не вертаемо до Парижа - спитав Консель. 
- 0, певно, сказав я з викруто,.t, ті.1t•КИ не прямою 

А~роrою. 

- Чи сподобаєть ся Вам така дорога, пане? 
- Та ее нічого; тро ха нерівна дорога, от і все. Ми 

поїдемо на Аврзамі Лінкоо~~ьи. 

- КоJІн так думаете, пане, - сказав хо .. 1одио Коисел•. 
- Вачиw, мій приятелю, річ маеть ся з потвором, 

звісним иарвалем, якоrо ми хочемо проrнатаt з моря. Автор 
твору пrо "ТаАнн Великих Підморських Про.:торів" не мо~ 
же відмовити ся від участи разом з каnітЕшом Фарраrут. 
Славна подоrож, а.1е і небезпечна. Ми не :\'.ожемо сказати. 
куди ми nоїдемо; сі звірята суть дуже химерні. Але ми все 
твки поїдемо. Маемо ;Q'ІЖе второпиого капітана. 

Я постарав я о кредит дпя свиикн і разом з Коисе.льок 
всі.'Іи до повозки. Куфри наші перевезено сейчас на ПО· 
КJІад фриrатн. Ми скоро опииипи ся на фриІ'аті і я спитав 

про команданта ФарраІ)lІ'а. Одеи з матрозів запровадив 
мене до його каючи і тут я побачив вперве команданте, 

якнn витягнув до мене свої руки. 
- Пан Петро Аронакс, - закJІИкав він. 
-Він сам, пане Фарраrут,- відповів я. 
- Витаемо вас, професор, ваша кабіна готова. 
Я вкпонив ся і попросив завести до призначеиоі JUІR 
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~не каютн. Авраам Лінко.1ьн був добре заосмотреннА і на 
.:к.ввав си як не мож краще до своrо nрнзнuченя. Була ее 

фрнrатв, якої машини видержували натиск сїм атмосфер 
і :\tоrлн гнвтн еі зі скоростіІ~ 18 миль на rоднну. СкорістІt 
ся. однак не внстарча.1а на 11ерегонн з сим великанським 

явищем. 

Вf\УТрішне уряджене кораб.1я від(Іовіда.1о його море
п.,авському завданю. я· був вдово.1еннА своею каютою, ЯК!І 
знаходн.'І.ісь в задній части, nобіч офіцнрськнх приміщень. 

- Нам буде тут досить добре, - сказав я до Консе.1я. 
Після того я .1ншнв Консе.1я, щоб він уnорядкував ку· 

фрн, а сам поспішив на поміст, звідки nрю лядав ся nрн-
:отованям до відізду. 

В той час/ командант Фарраrут nрнказував розвязати 
послїдні шнурн, які держв.1н Авраама тнкольна в брук· 
лннськім доці. Колнб я спізннв ся був чверть години, 

· фрнrата бу лаб відплила бе~ мене. І яб був не бачив сеї не· 
звнчвйноі, надприродної і неімовірноі вttЩ>авн, котрої 
опис зустрінеть ся з деяким недовірс:Твом. 

А.1е ка11ітан не змарнував ні одної днttнн ані годнии в 
своїх пошукуванях, в тих частях моря, де бачено cero 
нарва.1я. Він nіс.1ав за інжініром. 

- Чн корабе.1ь жене nовною силою, - спитав він. 
-- Так, прошу, - відповів інжінір. 
- Вперед, - крикнув командант. 

Брук.1ннсьІ\а пристань і вся та чвсть Ню Аорка нu 
Східною Рікою. бу."Іа змита цікавими. Пять сот тисяч нв· 
рода в послїдне пращв.ІJо відізджаючюс; тисячі Х)~НОК 
по~tіва.11н над головами збитої маси, так довго, доки фрН• 
rата не виnли.1а на рік~ Годсон в місци, де на видовженім 
півострові роз.1яг.1ось місто Ню йорк. Потім попри береrи 
Ню-Джерсі, поздовж правого берега сеї чудової ріки, 
вкрнтого пншюtмн вілямн. фрнrата мнна.1а форти, які пра
щалн еї своїми наtітяжшимн гарматвмн. В відповідь на 
ее фрнrата трн рази спускала і nідніма.1в в гору свій аме
риканський стяг. на якім видніло ся трийцять девять звізд; 
потім звільнивши свій хід фрнrвта віха.ла в вузенький ка
нм, а звідта~t п.1юш поnри пісковнй беріг Сенді Гука, де 
тисячі людиtі знова nраща.'rн еі. Громада лодок п.ІJНJІа за 
фрнrатою аж до самої вежі, якот два світ.'Іа виразно вкв-
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:-tу)(JТІ, доро1·у Іі 1\<ІІІіІ.l ІІю Иupt.:y. 

ВІІUІІ.1<І uн:ст<~ годншІ. Іlі.1ьот и~їи о сиою .1Uдh)' на 
tІЇіі ДІІЇХіІІі ДU ІleK~'.lJILIKЩ'O ІІ8рОХОД1t1 JІКІІ" У:\ШСІІС ЖдаВ 

на 11ero. В Іііт:шх фрш·uтІІ ро3ГоріJІО ся нu добре, wруба 

ЩО \НІ: і Сt.:оріііІІІС ІІдіІр~І."НІ ofl код,\'; фрІІІ'<І'Г&І ІІ."ІІІ.Ш. И ДО· 
.11111~· юдокж н:шткого і жовтого берега Лонr Аііленда, і 
1\0,10 осІ.:\1 ni ГОЛІІІІІІ r-rp:lTІI n11111 ИІІд СІІіТС.1 Фuііr·Аіі.1еНда. 
яu•І[І ІіІІІІ.'ІІІ."Ш ІІОШІІІ:\І ходом шt П:\ІНі nоди Лr.1ЯІІтику. 

РОЗДІJІ 1\'. 

НЕД ЛЕНД. 

Канітан Фuррш·ут був добрим ~орнко:'.t, гідним фрн· 

rат11, над )JI<OIO дсржuи команду1. Він був еї душею. Що до 
пнтш1я нро сего nотвора в него не було наАменшог,, сум· 

ніву; і він не позваляв ІІікому з прис.Іугн І<СJраб.1я ocno· 
рювuтп :'.ІОЖJшвість істнов:шя fero ~вірятн. Він сам вірив 
в него, як :te~tкi жішш віrять в .1евіятзна - LІустnамн, а не 

ро:іуМО:\1. П~.віr істиуnав і И~Н ЗаІlрІІСЯГНуВ СЯ ОЧІІСТИТІІ З 
НJ,oro :\ЮрС. RіІІ ()~·к ІІСВІІОГО rод&1 rодСЬКИМ .1НІ~зrем, ііду• 

ч11 ни сrІJІЧУ змії, ЯІ\а нищи~1а ііого остров. Або nuпітан 
Фарrшуг к()t: ш1ркn:ш, н.()о н<~ршиь Ябє ЮtІtітшш. Не було 
тут ТретІ.ОГО ВІІХОду. , 

v1ого офіцири бу.'Іи тої самої гадю1. Вон11 обговорю
в<І.lІІ 11сї :-.tож.шяі criorouи стrічі і nи.1ь1ю слїди.1н за по
всrхІІею ~юrя. Кожд11Іі ~ 11их до()rові.lьно ішов на сто
rожуІ. ш.:~· пrІІ ІІІШІІІХ oІ'kт<tBitн:lX пrоf{.'JЯЯОІІ, Нея :ниога 

1<оrаб.1я ()nж<І.п пон:щ Іісс з.\·стрін~'ТІІ ее го n отвоrа. про
бнтІІ його rarn~·нo:\t, вІІтяrнрІІ на nо:-.1іст і опіс.'Ія вjліс.1атн. 

Kro:\>li того 1\rtnітшІ обіняn два тисячі до.'Іяріn шщгоро
дн д.'Ія того, хто псrший побачить в :-.юrю потвора, без 
ріжницї xтnG нін 11с ()~·я. Можна собі отже уяяІІти, як пра

цюяа.1н очі ШІ Лїнко.1мtї. 

Illo :ro ~енс С:'І:\>ІОГО, то і н не .'Іишав ся по заду і що 

дня с.1ід11В ра~ом з дrуrІtми :ш потвором, Оден тільІ<и Кон· 
сель відносив. rя до всего того рівн.од.vшно і не поділяв 
захоnлюючого всіх ентузіязму. 

Я СІ<азnя вж~, що каnітан Фарраrут заоосмотрив ~вій 
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"'JP<tfІt:.\1• tti Jt()ll\i MOA\."IIItti JІІЩ'НДІІ, ІІ•>ТрІІІІІІ ;t.Іtl .1.1••'1. ;~ІІЯ 
Ht.'.1H 1fC:IIIOI'U ЗНіра. В ШІС б)'.'1іІ RCtll\il ІІЇ.l,ІНІіІ :О.І;ІІІІІІИІ\, ОЇ!І, 

і'У'ІІІ';~·,) І'ЩЧІ)'Іtа 110 1 ШІ:sШІІ, іІ Ш\ трі(.'І\:ІЮ'І\1\ пpi.lCitbl\11~ 

"·'·.нtх кіtt'ІUЮ'ІІІ. І ta tt~pe;aї ~·п;ш.1(.'Іf'І ~!.1<Н:кott:l.letty г:Ір· 
\&ату, шюї ~1оде.1t, вuкизuяаиu ІНІ tttІстаяі 11 18t>7 рuці. Ся 
ІІЇІІІІіJ :tfipytІ амсрІІЮ\1\СЬКОІ'О ІНІНіІХОДу \ІUГ;І<: .1еГК() КІІ.'{3ТІf 
(.'ТЇЖКОНtІТ)' К}'.1Ю Д(.'ttЯТІ•фунтону ШІ ttідда.1І> деСJІТІІ ~llf.1b. 

Не r;" 11.:уна.1о uтжс ІІа Лїнко.1t.ІІЇ сtюсо(іін НІІІuешt, а що 
RіІЖІІІІІUІС, МІІ мн:111 з С(}6ою Неда Ле11.1а, незрІвнаного 

rарrtуньщнкn. 

1-fед Леttд ІІОХОДІІВ :t f<ш&адІІ. ЙОГО СІІрtІТ, ХО.lОДНОКрОВ• 
tticTh, АідвnГа і :'<ІІТрЇСТh ЗДО6)'.111 ЙО~ІУ ІІерШеНЬСТRО і тре. 

ua бу.11о нже дужt дотенного tшта або "розумного" каwе • 
• 1ьотn, щnбн мог.щ втечи від noгu гарnуна. Ленд ~ав бJІИ· 
зько 40 років. був ве.'ІНtюго росту, 11оверх 6 стіn ВІІСОКІІR, 

си.1ьно збудований, поважний і мовча.1ивиА, а в супеr·:·чках 

горячиn. Постава Аого nрнтигв.1а до себе увагу, n вже пе. 
редонсі~• його смі.щннn зір, яюtА наданав пб.1ичю особ.'ІН· 

вttR вираз. 

Каиадіець - з nохоАЖеня Франuуз, і хоч Лен,J. був 
.зуже неrовіркиА, я завважвв в нього д~яку симпатію Ао 
"ене. Мож.1нво, що моя наuіона.1ьиість т,.гну.1а nого до 
.\lette. Я мав нагоду слухати сего говору французького, 

якиЛ ще й тепер в уживаню в деяких провінuіях Каицн. 
Род•ша гарпунщнка походила з Квlбеку і го.1овио заАма· 
.1а ся риболовством. 

Повn.111 Нед Ленд розговорив ся і я дуже ,ТJюбttв спу· 
.хати його оповіщань про nрнгодtt в по.1ярних морях. Він 
розк<'зуван ІІр(} .1ов.1ю риб, про борбу з ннмн, з поетнчнtfИ 

закрашенєм і мені здавало ся, що н с.ч·хаю к:шадіАськоrо 
ro~tepa, оспівуючого Іліяду північних околttць. Я оnисую 
еег(} тяердогn морн~.:а такнм, нкttм я знав його в дїіісности. 
Ми оба тепер прняте.1і, звязані сею незміннnю прІfязнею, 
яка внроджуеть ся серед таких незвичаnии:( обставин. lЦо 
1н иідважнші Нед! Я бажавбн пожити Ш"" "ІСnч зі сто років, 
щоб міг не раз щr зrадатн тебе! 

Тепер, яка бу.1а галка He.zra ..ТТевд.' ·· ~праnі cero мор· 
cJ,J\(}ГO потвора? Я мушу заявнтн, що він tte вірнв н нього 
і ВЇН б~'В ОДІІНОКІІfІ :\ІЇЖ H::l~fll. ЩО tle ПО.'ІЇ.1ЯВ НЗІІЮГn П~ 

f!СКОНЗИЯ. Ві11 НйRЇТЬ Не .1ЮбИR ГОВОрІІТІІ Прn НЬ()Г(), 0.'1110· 
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1°0 'І)'дUНОГО lt\~ 1 1\.'J'~I, :l5-ro 'ІС(}ННН, 8 T(}lt 'fІІЖДНЇ ІІіс.1Я НІ• 
uюro вІ..tїзду, фрнrатn зttахо~І or-· \.:И перrд кінчиною 6лмос, 

тrнйщІТІ• м11.1h ніл. uerern Пuт;~ruнП. Ми r1epeixa.1tt чере3 
тrоніІ\ Козеrогсt і щю.шн Mare.1Htta і зn К дІІіІІ Лвrашм ЛЇІІ· 
КІ>.ІІ·ІІ ~tctп ніхатІІ шs води Тнхогu океана. 

Сшшчи Іш tюмt.•стї МІІ обн roн••tm:aн 11ро ее і те, спо· 
І'."НІДіІЮ•ІІІ ЩЩ ТіМ ІНІ оr:ІОШІІ 1Іе морс:, )11\ОГО 11fi0\13CTII бу· 

;ІІІ ДОСІІ ІІt:,1ОС:ТуІІНі ,.'1.1JI .1ЮДСМ\ОГО ІНШ. Я ЗІШЧ<ІііНо ~ІВІВ 

ШІІІІ.'о ро:tмону ІШ ІІотноrа І розбнрив нсякі ).ІОЖ.1ІІностн 
,·сніху шшаої шшр:нш. І)ач~о·ш ІІКішш, що Лснд не нро

' нНІІТІ• сн моііом~· нредмстонн, •І :шходнн c•t KtJ.1o ньоrо 

що rаз то шtстнr.1івШше і остато•шо спнтан Неда, які прн
ЧІІІІЧ він мае ttc віrІІтІІ н істноnnнє потвоrn. 

ГарпуІІЩІІК ІІОГ.1ШІУН ІШ МСІІС ЗНачучо і за КіЛЬКа ХВІІ• 
mен бючн себе rукою по чолі сказав: Можлнмо що я і 
маю, па11е Аронакс. 

-- А.1сж вtt, Нед, :t щ)офссії рнбак, обзнакомленttА зі 
всіма п~.1нкнмн, моrсмшмн ссnпцнмн, вtІ, нкого унва може 

11егко прашятн здогад про сего не.1ttчезного потвоrа, вн 

повн;ші як наnм.:-шuс сумнїват11 ~н в таю1х обставІtнах. 

-- Отсе і є, що в:tс ошуку~. - ніо:щовів Нед. Не дІІвую 
ся, •~uolll тошш ві рИТІ•. в та!\ і річ11, а.1е ані астрономи, ані 
rro.1ьorн 11~ попню1і в ннх вірнтІІ. Я шш гарпуньщІІк побив 
uоІ'ато кнтів. одtшк вс думаю. щоб їх хностн або іх шпнці 
мог.1н пrобнтн стал:.ову плнту корабля. 

- Алеж, Нед, прецїнь гонорнть про коrаб.1Ї, яких 

бокн .дїrаннтt зубн наrвалів. " 
- Дер~~f:Іні кораблі, то. мож.1ttво, - відповіtJ Кана· 

днень; - однак n нїко.ш ще не бачнв того і без доказів 
н~ .можу вірнтн, щоб иорські звірі мог.1н щось подібного 

р,обнтн. о . о 

- А n, Нсд, понторюю ее з переконано, опертого на 
льоrічних фактах. Я нірю n істнонане моrськоrо ссввци, 
дуже сн:rьно збудованого, який на.1ежить до родннн хре· 

бетовців, як кнтн, к&ше.1ьотн, де.1ьфі•ш і заос:оtютреного 

дзюбом о nе.1нкіfі, прошнбаючіА снлі. 
- Гм, - пробуt>мотів Нед, потрнсаючн головою на 

знаt< свойого недові•>ства. 
- Зауважте одну річ, продовжав я, - єс.;rн та. 

кнй звір істнуе, ecлtt вІн жнве в глнбннах окевна, він иу .. 
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СІІТІ• :\НІ fll :l~'A\\.' t.'ІІ;ІІ•ІІ\ (І\'.10tt\', .~ НКОКІ 11~' :\І ОА\ ІІіЧОГО r • . 
ІІІІрі ttll~' tttiT 11, 

-- Д до 1ІОГОА\ ~\\ СІІ.\1•11&1 {і~·;а0811, 111\ТіІ\І ~~~ \\ед. 
-ВоІШ 1\ОТJ"ІЇ()Іщ 8 СІІХ •• ta.1CIOIX ПрUІІІІПНХ :'.ЮрЯ, ЩОб 

ІІІІt:рл. ~·н "'' rІt..:t.:оНІІ tto;щ. ІІрІІнустЇ:\І, ІІІ о ІІіІl'ІІСІ\ однnі 
tІТ:\ІСН:ф\.'рІІ pittllilt?TІ, СН f\(),'110:\ІІІЇ ІІUдІІ, ІШСОh:ЇЇІ ІІі:І :12 L.'ТОІІЇ. 
В .11іісІІЩ'ТІІ 1\О."ІЮ:О.ІІШ L.'ІІ iІ~'Jl\.' КІІрuтІІІ<І, (ю 11о;1а :o.top(J,I{;І 

t І'УПЇі\11111 11і.1 :1811'111ііІЮЇ •.НЇЖОЇ І;ІІДІІ. 0ТЖ\.' h:O.'IIIli 1111, \\С4. 
ІІОрІІІІ~';ІІІ ІІід ІІО.:!У Ti.'ll•h:ll p&s:tiB 110 :\:,2 СТОІІі J',ІJІІ'ІОКU, Шt 

IJII( тшкі:tоІ'і їі.'ІІ.І\11 :tт~щ:ф\.'р, аііо н• Ф.\'ІІТіІІ ІІ;І о:lІІІІМУ 
..:нil.'lpaтuttuм~· на:І\.'811 uід кождtt·~ :\2 стін. ПІІхо.tІІТІ· з тuго 
ШО ІІрІІ :і20 CT()JiiJX ІІЇД НОДОЮ lliiTIICJ< ПОДІІ ріІІІІаИlіІІ ~Н JO 
ат:\Іосфt:ріІ\1, ;t ІІрІІ ~200 СТОШl:\1 сnТІІЇ 1\Т\ІОСфСfІ, U ПрИ 

32,000 L.'ТОІНІХ ОДНЇЙ ТІІСЯЧІlЇ атмосфер. ~ ·ІJ:І 1 ІІІТІ• СІІ, ЩО 1<0· 

.!J&Іli НІІ ,1ЇСТ;t.lІІСІ• G :\ІН.11• В Г.1убНІІ)' :\1 nrcІ,t.;~·. ТО ІН\ Jі()А\ДШС 

тntt осІ,\ІІІХ одІюго квадратового ца.1я 11:1 n•шюму ті:ІЇ ви 
IICC.1JІ{j ttt1Гy 5,600 фунтіtt, Л 'ІІІ :~Н3€ТС 811, 1\Ї.lІ>КІІ 1<8:1/1J"'i1T0-
811X на.'ІЇtt \;. на повсrхни вашого тї.1а? 

-- Не \НlЮ ПОІІЯТJІ, п:ще Лронакс. 

-- 0iin.1o fi.500; і 1(0,111 8 дїіkНОСТІІ llllTІIO\ іп\юсфСрІІЧ· 
ІІІІіі 11:1 ОДІЮ:'-1)' ІіИ3дfІіІТ()В0~ІУ Щl.lr.lнt BIIIIUCIITI> ]5 фуІІТЇІі, 
ТО ШlШІІХ fi.500 КІНlдріІТОПІіХ Ц3.1іВ ІtІІдСржує С~іі•І:lС Ш\ТІіСК 

97.500 фуtІтіn. 
- І я (Jн сего не відчуннв? 

- Ко.111 ceft натиск не торощвть вас то ті.'Іькtt тому, 
що иоздух про1шкае і внутр вашого тіла з 11еменшнм •ш
тнско~І. 3 того повстае рівновага н&тнску, nбо невтраліза
ціяt З<Ід.'Ія яІ\ої в11 можете знпситн ceft натиск без клопоту_ 
А.1е з водою ннакше діло. 

- Т<ІК, я розумію, ·- відповів Нед, ШG rаз то Gi.1b
we зацЇІ\<J8.1Юю•шсь; - Go nпда обгортає :о.Іенс, а.'Іе не про

никае. 

- Дос:ІnвІІо, Нед; пrи 32 стопах під водою nн відчу
ЛІІб ІІЗТІІСІ< 97,500 фунтів; прн 320 сrоп<Іх, десять разів білЬ
ШІІіі tнtтІІск; nrи ~200 стопах, ст,о rазів більшиn н<~тнск: 
вкінци прн '32,000 стопах під водою, тисяч разів більшнА 
натне!\, або 97,;)00,(J()() фуtпів, ее значить, що такиА натиск 
здуснвбн вас на n.t81'RIIX)'. 

- До чорта - закричав Нед. 
- Дуже добре, мІА дороrнА rарпуищнку, отже накОJІІІ' 
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').JJ..:ІІіі XJH:Ot:TOti~Цt., .lOI:II'ІJii tШ ІіЇ,'JІ,J\<1 СОТ Нр.:І.ЇН :\\І)іІ\~ r~·.\aT/1 
.СЯ 8 ОІХ tkзодШІХ, ~:~>іt\На CUUЇ )'~Іtі\ІТІІ ііІІГО СІІ:JІ,Н.\' ()~·дов~·, 
ЩОб\1 НІПрІІМНТІІ t:~ii СТрёtІІІИІІіі Ш1ТІІС~. 

· Тоді 8ОtІІІ ХІІUіІ :-tроб.1еиі з ста.lЬОНІІХ ІІШщщііu гру
бІІХ на 8 ЦН;ІЇН, ІІО.J.ЇСІ\0 SІІ\ И<ІІІІЇ фрІІГ31'11. 

Зонс'і:-.t таt.:, Ііt.•д. І яІ\е зиищснt: МІ>ж~·п. тт~і сопюрі
'і-1>1 3роt1И'ГІІ ШШІІІ:О.І ..:ораб,'/Юt 8 СВОЇ:\1 \ІОННЇ\1 .'ІеТЇ! 

fkшю, :tодан f\аю1дИЕІН>, нuра:m:t'ІНІіі таІ\ЮІІІ ІJІJ-
с:Іа:ІІІ:, о;tн<ІІ\ ЩІ.' НС 308СЇ:\І ПО.:І.іІЮІJІіСІ>. 

Чн НСІЧ~І\оtІан н нас нже? 

В11 ІІерL'І\nи<І.ІІІ :-.tсие 11ро о_1н~· річ, нанt·. Ї:\Іl'ИІІо, 
€C.lll ТаІ\Ї З8ірит;І іt\ІІН,\'ТІ> на ..1ИЇ ;\;'JРСЬІ\Їі\t, ТО 801\11 :\І~·с~п:, 
бути ТНІ\Ї СІ1.11>ИЇ, НІ\ НІІ СС рОЗІ\<іЗУ€ТС. 

- - А иако.ш нuиtІ не істиуюп •. :-.Іііі І!ІІертніі Г<ІРІІ.\'НІ•
щику, ТО ю.; till ІІОИСНІІТС ВИП<Ід.ОJ.: :іЇ (J.:ІНЇЕКІ? 

РОЗДУЛ \". 

В ПОГОНІ. 

Подорож А8раа:\-Іа Лїш.:о.1ьна через· довшиіі чяс бу.1а 

-нІчим незнмітиа. Одеи ті.1ьюt став си вrшадо..:, ЯІ\ІІЙ вІt
. t<азав незвичаІЇИІtй спрнт Неда Jlенда і доказав. яке можна 

-=-"'ИТИ до него довіре. 

Дни З-го чеrвня фриrата иаткн~·.1ась на икнхсt. нме

·риюІиських рибаків, від яких довіда.1нсь:-.ю ся, що нови 

не зн~tють нїчnrо 11р0 иарва.:йв. Оден ті.1ьки, 1\анітан Мон

роu зиаючн. що ми веземо з собою Неда Ленда, пrоснв 

і\ОГО, що() RЇJt ІННtіГ Ї:\f З.'ІОННТИ К~ІТ<І, ЯКОГО RОИИ ГОИИП>. 

І<апіт::ш Фарраr~т з цїкавостн,' ~к з того вивяжс ся Нед, , 
лав свііі дозні.1. r шасте с:•~·жн.:ю нш1ю:-.1у ЮшаднііцевІІ так 
ЗИ<І~tеНІПО, lllU НЇН ЗН:\1ЇСТІ> ОДИОГО Пf10J.:(),l0R ДR()Х ДВ():\13 

удара:vш. 

Ліс.1н того фрнгати н.ш.1з ІЮІІрІІ но.1~·.1нсно-східнІІіі 

бсrі•· д:\ІСf1ІІІ\ІІ з ве.шкnю скоростію. ~-го :ІІШЮІ :'І.tи б~·:ш 

нпн· перед просмІІІ\0:\t Маrе.1яиа. А.1е ~.:апіт::ш не хотів РІІ· 

~\11\~'Rі\'ГІІ і нт)ран ra.li\IC дорог~· .].ОВІ.:О.lа кіl!ЧІІН\t Por:J. 
Зn:юr:1 ~..:ораn.1я ГІ).1Іt.1:1СІ, з ню1. І ІІl'RИ;J річ в таІ\і't про

\.'::\1!11\~· ltl' :\tІJit.:l\:1 ()\'.10 С!І().1ЇR'~ТІІ СИ СТf1ЇЧЇ З H;\jii\:I.H.:';\1. [),-,. 



-23-

Г<lТІ•ОХ :\І<ІТJ'UЗІН TH~Jl..111.10, ЩО ІЮТНір Hl' :\ІЇГ(ІІІ Н:ІНЇТЬ Пе~ 

f1еІІ.lІІСТІІ тудІІ. 

Дни t1-ro .lІІІІЮІ о трt·тііі го;шнї ноІю.1у:нш Анраа~, 

Лїн~~:о:ІІ>н :'ІІІІН<Ін са:"ІІітнніі осчюн, Іюr.1Ї;J.Н~' ch:a.ly на са:о.tім 
1\ЇІІЧНІ\\' <І\1t'рІІЮШСІ>І<ОГО 1\ОІІТІІІІСІІТУ. 3НЇ..1СН .ш.:рІІ~'Н СЯ 
кораб~:Іь ШІ 11 івнічНІІЙ захід і 11:.1 друrнй де ІІІ• ІЩ)у()<~ фри,.. 
,·атrІ ІJІ\.'1:1 01 юк~ н шнроюt~ ноднх T11xoro ок~шш. 

Дш~іт1, сн добре, -- k:рІІчН.lІf :о.юрнкн. 

І неї дІІВІІ.1Н сн уважнu. Не дава:Ін сноЧІІНКУ вї oчu:\t~. 
анї ,'.Щ1СК()НІf.1ШІ:\І 1111\.11\:\1 і ДНС:\1 і H()lJIIIO Г.1Я..1Ї.НІ ІІа По

верХНЮ оІ\сшш, щоб ті.1ьки добутн обіняннх дяа тасячі 

ДО.1Ярів. 

Я сюшіі, д.1н нІ\оrо гроші не щt.ш нрюншн, н~ був 

однІІ:\І з щtіі:о.tенше уважних. Посвячуючн 1\Ї.lІ•І\а хиІt.'ІИП' 

на ї.:І.у. <І І\і.1ька годин на спане, безвг.1яднніі на дощ і на 

ногод~'. я не ПОІ\идая помоста корабе;н,ноrо. І т;ж сидяч11. •• 
я ПОіЮІрнв жадобно .1егоньку nіну, яка ()і;ш:ш \Юре~ пк· 
.з.а.1ек() :-.юг.1о бачити мое око; і кі.1ько то rазія я разом 3: 

всі\tа :-.tатrозnми подвоював свою увnгу, кn.111 ЯКІІіі небудь . 
хшІернні1 кит внстав.1яв свій хребет нонад воду~ в· такий · 
:О.Ю:\ІСІІТ ш1 ІІО:\юстї рої.1ось від цікавих. Ка()інн ві.:tЧІІШL'1К 

ся. а з них вшrїта.11и матрози і офіц11р11 і всї знсrтn.111 свої · 
вто\1.1ені очи н сторону нояянвшого ся кнт:1. А я дивив ся 

і дІІПІІВ ся, дою1 \ІаІіже не ос.1їп, ко.111 знона Консе.1ь своїм 
пояі.1ЬІІЮ1 ro.1JOCO\f заедно повтаряя: Єс:111б яи, папе, ие: 

н:шrуж~·в~.1н так своїх очніі, внб• кrnше б:tчІt.lІІ! 
Та даремно хви.1ЮВ<І.1ИСh. Корnбе.lІ> спиняв свій бїг 1· 

звеrт:1в сн в сторону зоо.1ярмованого кнта. звичайного ки

тn :tбО КШІІС.1ЬОТ3, ЯІШfі СІ<ОрО ЗНІІJ\аЯ сеrед ()f\.1ИКіВ nро-

1<.1ЯТЯ. 

Погод<1 снрнн:ш н н'і.1ііf нашіІі nпдnрожн. В ті:>.1 часі 

б~·в кеnсІ.кш"І сезон в Аястrrt.lЇЇ. відповідnючніі eвroneІ'iCf>-. 
1\О\!~' в сїчни, та \юрс б~'.lО чудове, і завсїгдн яндно бу;r~ 

д:t.1еІ\о нn вкруги. Дня 20-ro .1ипня :\ІІІ неретя.ш .1їнїю Ко

зеrоrз. :1 27-го .1иnня мн nereixn.1и через рівник на 110-му 
но.,~·лнепюtк~·. З того часу1 фрнгата n.111.1a бі.1ьше в західні~ 
нanrя~ti. себто серединою Т11хого ОІ{С<tна. Командант ду

мав, що краще .'Іержати ся глубокого моря і з д~лека віА 

землі, бо і nотвір мусів любити такі місця. Фриr'ата минупа. 
островн Маркезас і Сендяіч, перєтя.1:1 .1інію Рака і зяер .. 
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н~·.1н сн ІІрuтtІ хін~:ь~о;огu :-.юря. Сс вже :-.шо бути Іюс.1ідНІІіі 
-rер~н но6уту сего 11отнорн. І сказатн нрнв.:ху, ~ІІ брн JІе 
ЖІtВі і ш~ мертві. Ц!.1а за.1ога ІІережІІва.lіІ СІ\.lЬНе, нерІ\ове 
роздражнеНЕ, ЯІо;С ГО.1Ї ОІІНСатtІ і ІЮНІІ Не :\\ОГ,111 і.ІНЇ ЇСТІІ, 

о.JІ;ІЇ снатн; дн:ІііцятІ. ра:іін на день зрrtна.ш ся, щоб нереІ\О· 
tІаТІІ СИ ІІрu ЯІ\\'С\, 011ТІІЧН\' З,l\'.1.!1\' і СС Ti.li>IOI збi,lJ,JII\'H<t,lO 

нашу нервоніст~ і ник.шк)·ва.l~ обявн реdІ\ЦЇЇ. . 
І сн реш.;ція с~.:оро оі)нвІІ.lИ ся. Через тр11 :-.tіс~щї ;\нр<Ш\t 

.J1їн~.:о.1t.н нерешу~о;унин неї нод11 нівнічного Тнхого оІ\еан<І, 
на:rітаючи на 1\ІІТін і в с~іі сtю,:іб зміняючн з чнспt нанрим 
своеї нодорожі. н чисї ~о;очк•і нерс(ун ріжні неnезпеюt і 
не б~·,:ю знкутка в тііі части .:tишеного уна.гн Лінко.lІ•На. 

Наіігорячіііші ІІJНІh:.юнннки сего нідІІрІІt::ІоІства ста.111 

тt:пt:р наіібі.1І·ІШІМІ1 його обстр~·кторю.ш. Не.хіть tнн.;оtшчу. 

вrt.lнсь не ті.1ьюІ н :-.1атрозів, .а.1е і обин:вt.1а си наttіп. і u 
нанітана і ті.1ьюІ його абсо.rtютнііі ностанові треба зав· 
дячитн, що фриrата не tин,rш ще до:\Іів. Ся О..ІН<іІ\ безхосен· 

на ІІОГОНІ. не ~ог:1а вже тревати довго. Корабе.1ь не ~іг 

винувати себе за нїщо, бо зроблено все :-.южшве. Ні один 

а:мерихаисьh:нй дос.1їдниІ\ не виявнн бі.1ьше зю1н.1у і тер· 

nе.1нвости від зн~юпt Лїнко.:tьна. Не .шша.1ось ї:-.1 нїчого 
l>і."Іьше, лиш вернути дс.мів. 

Се заяв.1ено 1\омандантовн. Морт~н не \ЮГ.l\1 нже дон

·шt ІtІ\риватн свого невдово:Іеня .. Я не скажу, щоб ес бун 
вже бунт, а.1с піс.1я своєї• впертости 1\апітан Фарраrут (як 
ее робив і Ко.1юмб) просив ~орt~ків пож:хат11 ще три дні. 

Ко.1н н снх трt,о.х днях потвір не покажетІ. ся. :-.юряІ\ при 
нермі повинен снрю.t~·внтн Лїнко.1ьн'а в сторону европейсь
:них від. 

Сю обінянкуt дан капітан з.ня 2-ro .шстопада. Вона 

·знова З€дна.lа нсїх нрнсутннх на 1\ораu.ш. Г.1яз.Ї.111 на море 
знова 3 вс.шкою увагою. Кождніі бажан І\tl' раз попробу· 
ватн щастя і снм нрнгадатн собі псрежнт~ в сїіі виправі. 
Се вже був ПОС.lЇДНІІЙ внзов для нарваля і вrн .lедви чи 
<"хоче снм раЗО:\t вкривати ся перед иами і певно зявить ся. 

Мнну.ю два днї. Пар.-t гни.1а корабt:.lь с~редною сн.1ою, 

~1 :морикн вн.'l~·м~·в;ин т11сячі штучок на ее. щоб11 звернут11 
-на себе увагу нарна.1я, ко.1нб с~іі с.1учнііно нояннв ся н 

снх водах. Внкн..1.ув~ш' • зu кораб.lе"d uогJто пожнвІІ tt::l Пp('

Ht'.lHKC вдоно.1сне .1юд.оїдів. Прості \Н!Трозн свер.1ува.1и 
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очІІ~НІ cl\pi~L· Н<ІНІ\0.10 Лївко~ьІІа, ·н1 в ноtІІІ на 4-ro .1Іі

стошt.1<І си нідводюІ таіінн Іtе ••r••xoдtІ.la. 
С:ІЇзуючого дни с. t:. Б-го .lІtстnІІад.а о l:l·iit год.ннї ..:і

НtІІtн си речІІІІt'І1І•; 110 ~·ІІ.1ІІВі сего реtІІШ11Н юшітан Фарра

rут, ВірІіІііі СНоїіі обіІ1ИНЦЇ ПОВІІНt'Н uу,в ;і:\ІЇНІІТИ Н<lІІрЯМ H::t 

110.1~-дНt:НІІіі СХЇ.1 і 11!11\ІШ~"ПІ ра:і 11:1 :іаНСЇГДІІ ІІЇНtІЇ'ІНі СТО· 
pOtill ТІ1:'1:01'() OKCil!fil. 

ФрІІІ'ІІ'ГіІ б~-.Іа ТІЦЇ на :н r 1.5' ШІІJ"'І11111, а }:~()- 4:2' с.хід

.1ІІОЇ ..J.онжІІІШ. Бt·рсrи Я11ану не 6у.111 бі.1uше відда.'Іені 
иід штх m: :r~ ст.І :\ІИ.lь. На.1ХО.1ІІ.lа ніч_ Са:'.н: RІІ6ІІ.1а 8-ма 

Г0.11Нёсt: H~·:Jiti\Ї ХЩ!рІІ ЗіІІ\рІІВ·а:ІІІ .11111~ :'.ІЇСНІ1SІ. Ш\ІІЙ uys 
.1111 Н ІІl'рШЇЙ 1\І:І<ІТІІрі. Mnpt: СІІОІ'ЇЇЇН!1 JННСТ~їН\.10 CSI ІІере.:., 

!\О ра{) 1бІ. В ТОЇі :\ІО:'.Н.'ІІТ Н СІІt:рТІІіі 11:1 r;opanc 1 hiiC ІЮр~·че

Г.lН.ІЇН нросто ІІt'ре.І себе. Матrо:ш ро:ісіині 110 ~о:ораб.Іи 

.1ІІНІІ."ІІІ l'H 11:1 HІI.1HOt<pyr. ЯІ\Ніі Що рі13 :<.Іа.1ЇН і ТС:'.ІІІЇН. Ч~І

Сёl;\НІ 01\l'all :нІНl'ІІЇВ ВЇ.1 :\1ЇСЯЧНІtХ ІІрО:'.ІЇІІЇН, ІІJЮдІІрё.ІІНЧІІХ СЯ 

'Іерс3 х:-.•аrн. та с~.:оро темнот<.t н~.:рІІ.l<І все довкруrІІ. 

СІІоГ.ІН.1:tЮ'111, на Консе.1я н \Ііr іі;ІtІJІТІІ, нІ\ і ІІа ІІL>оrо 

дї.1а.'!о з:ІПІ.lt>ІІС' ІІ:ІІІр~їКt'Н€. Бо.1аіі sr так .1~''-ІНН. Мож1ІІЕЮ. 
що 110 rаз ІІl'І'ІІІІІіі нсрВІІ iioro .1pn:-!\a.111 нід нн.111но:-f чув

етна Іtїканостн. 

Xn.111, Консс.1І•. -- сt.:<ІЗН\3 си. ес f ІІос:й.1н:1 нnгпда 

:іаро6ІІТІІ два тнснчі д.u.н1рів. 

--- Позво.1ЬТС \ІСНЇ нrІ1зН:ПИ сн. ІІіІН(', . СІ\азав J\nнce.ll•, 
- - що н нї~.:u."ІІІ Ht' •Інс.1ив на сю H<J.:Iropoд~·; і ко.1нб нrавн-

те."Іьстнп ~·нїї 11rІІзначи.1о "'' с~ і стп ТІІсвч до.1яrін. ні,1. 
того ноно не :;с)ідн· !1 . 

• І\1аЕш рацію, Knнcr.ll>. Се f Г.l~'ІІа rіч зara.lOM, н~ 

н~о:~· \ІІІ ІІустІІ.'ІІІ сн з п1к1tм .1сr~.:ю1 ссrнr:'.І. Скі.1І,І\И страти

.111 чnс~·. пі.1І->І\ІІ І>езхосеннн.х тру.1ін! Мн нонІшні (}\·.1и 
()~·т11 н Фр;чщії тm1~· шість :'.Іісшйр, ІШЗН.1. 

В н:ІІІІііі \t:l.lCНІ>I\iit ко:-.Інатнї. 11ане. ні.1ІІ•)Віо Кон-
сс.lІ· - і в В<ШJО:>.І~' :'.Ірею. І s1 бунііІІ вже розі6р:ш вс'!' ІІ:Jшj 

знnхі.1І\ІІ, снІІНІ\:\ 11rюІіщrн:1 А ~.::!Їтrй в ііптанїч11і:\І rnpoд:; 

()~·.1au СТSІГН\',1Н ВСЇХ ІlЇІіаВІІХ .1І0.1ІІіі IJCllll()'j СТО.1ІЩЇ! 
- - Пран.1у 1\НіІ\<'ІІІ, J<онсе"Іь. З ІН!С ()~·д~·тt. зн ес .1oup~ 

ОІЇЯТІІ l'H. 
- Пен11:1 річ, щп ()уд~·ть - - 1·онорнв Консе.1І> спокіІїно; 

- 51 ,1,\'\Н\ІО. ШО ROHI! ()~·,дуТІ. СТj'ОіТІІ (-n()j З В:ІС ·,J([ІrТІІ. Т<о 

nпзвп:н, rc І!!С .1Cll!!1 СJ.і:азnтІІ. 



- - :.!ti --

--- Гонор11 да.lІ•ІІІ~. :\Шt добрІІІІ 

-- І ІНІ ll<l C't' :юНСЇ:\1 :Шt:.l~'if\11.'111 

- JІр<ШдіІ! 

друже. 

єuui. 

-... .,. 

'J";І IHt' КО.ІІІ XTO(J, :\tёlt' Т,\' 11011t'CTI> t1ут11 HЧt'Hit:\1, Я!\: 

-ви, ІІ<ІІІl', то ІІі.' ІІ"ІНІЮІі наршnунатІІ себе 1щ - -" 
КоІІСt'.ІІ> 11~ Milti чис~· дot.:iІJLІitтlt СНОГ() h:O:\tll.lЇ:\Ii.'HTY. с~. 

ред :m Г<І.lІ>І юї ТІ1ІІІ і .1ан сн ч.\'ТІІ ro.1oc. Бун ее rn.1oc Нс.13. 

JlcІJ:l<l. ІІЮІіІ h:pltti<ІR: 
-!J.ІІвіп. ся т~·;ш! Са:\Іісїш.ка річ. якої :\ІІІ ІІІ~'ЮІє:-.ю 

.під вітро:\1 ІІІЮТІІ шн:' 

P03.'1UI \1. 

ІІОВНОЮ nдРОЮ, 

ІІа Ct'ii "Р"" 1101 :і3.ЮІ':t t.:opau.1я 3,1етї.1а 01 ;ro І<lpnyн-
lil.llІJo.:a h:<НІ<ІН.l<ІНТ, nфі11ІІрІІ, :\1СІТрnЗІІ і :\lёl.li Х,lОІІІІЇ; H<IRiТJ, 

іНЖJНЇрtІ .1111Jti1,"11J сt-ЮЇ :'ІІіІІІІІtНІ1, <1 /І<І.lИЧі СВОЇ KiT.lll. 
Blf!li1110 llpllk:<l:i Здt'рІf\<ІТІІ k:Up<!Ut',ll, і фрІІІ'<ІТ<І ІІОСУВё.l· 

JІ<l с~І ще НІІl'рt'д своЇ:\t в.1асюt:-.1 роз~:.~хом. Те~нпта б~·.н 

вe,lHKi.t і Х()4 ЯКі здорові uy.111 ОЧН Н 1\іJ.ІО.І.ДИ,іЦЯ. Я дивунав 

СЯ, Яh: ВіН ~Oif\C ti<tЧitTH Н СЇі\ Те~НОТЇ, і ЩО ВЇН ТаМ ЗОU3ЧІІН. 

:Мnе серце бІІ;ю ся, начеб хотї.1о тріснути. Однак Нед 
Ленд не помн.1ив ся і МІІ всї побачи.lІІ пред~ет, на юшН він 

вказ~щав. На нідда.1ь двох каб.1їн від Лїнко.1ьна, 110 праві\t 
·6онї фрнгат11, море бу.1о освічене на всї бою1. То не бу.rю 

саме фосфnрІІLJНl' ивІtщс. Потвір нІІСтавав тrюха Іювад во· 

ду, а ОІtіс.'Ія розєївав дуже сн.1ьне та незвістне світ.1о, про 

яке :ЗГ<Ідуна.lн кшtіт<tНІІ в своїх донесених. Пред:-.1ет, ЯКІІіІ 

ВІІд:1В<Ів :~ се(}е ее світ.1n, м~·сїв мат11 ве.l_ІІчезн~· світ.нІн~· 

~НL'рГЇЮ. (SІ ІН:НіТ.lі.'Н:І ІІ:ІСТ\tНСІ Н<І :\tOpll !IO.l:Іtia.'l:l 11<1 BL'.lllh:C 
J<(),'Jl'C'O. трr!ХСІ НІІДІ!НІІ\L'ІІІ.?, Яk:ОГО cept?.lІIH:I сJ~'."ІёІ ()Cl'pt?.lh:(Ht 
ЗГ~'ІІ!С'НОЇ СІІ.'ІІІ CHiT:r<t, <І _la.li>IIIC CHiT.lO CT:tH<I."IO IJ!O р;В ТО 

І:Л:lСіІІІІ.?, 

--- Сс :о.І~'СІІТІ· rі\'ТІІ :'>Іён.·а н<~rр<НІ<І:ІЖ<.'ІІІІХ та:о.t <\юсфо-
рtІЧНІІХ ТЇ.l, - :іёІІ<j)ІІЧ<ІН O.'ll'H 3 офіІLІІрЇВ. 

-· Нї. mнtc, ІІСВІЮ ш() ІІЇ. - - nі.J.новів н. Сї тЇ-lІ·ІІ~' 

нїко.111 не :о.Іо:m:~·п. тпнnрІІТІІ та...:о1·о сІІ.lІ·ІЮІ'() світ:1:1. Ct 
· ЯСІІЇСТІ> Rh:<l.1\'t:' 11:1 t'.lt:'Jo.:TpІ14tl~' llpltl-\~1l'T~'r CHiT.l<l, .\ .1<1.11>111('. 
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lП<І .'І . НОІК).о 

\ІЧІІТІ> .10 !l<lC. 

]аГ;J ,JІ.. JІІІіі 1\rlll\ t"'IIIHIIH C~t ІІа фрШ<ІТЇ. 

-- TtІ:'\u~ - cl\:tJaв 1\;tttiтaн: - ;to r · oJІІt :і І\L'Р'ІОІО, .\Н\~ 

ШІШІ! взад. 

Зага.1hНИА Ііf\ИІі счнниR ся на фnиr~тї. 

3а:-.Jt.:І • L' ІІ о lli l p~· і Ав~)іJ<І\1 .lїІ\ч 111 :: НL'JЧІ~'ііІІІІІСІ. н titк, 

зро t'іІ ш ІІ : ІН\О.1L'со . ВttІt~н>С"т.Ун .tТІ І t\t'!):-.t.\· і нtrcpe.1, знh:rІІчав 

'-:<1ІJіт;m. НнІІІ.,І;іІL:ІНІ ІІї· Нk <і: >ІІ і ,jlpt!Г,! 1.1 .s Jtщ'І ti.xu:\t н:tJІ ,l;:: 

від ro ~)i roчoro світ .ї а . Во11 : 1 ст:~р :·;:r а L'H ні;l.1;І.1ІІТІІП., ОдІШК 



-28-

:НUДІІрІtродНІtіі :iMfip зб;НІА\<!8 СЯ 3 ДЯсt ра:НІ (JЇ.lЬІІІОІО НЇД 

їхньої скщюстію. 

Ми стщІ.lІJ німі і н~:нодttшt.:ні. Зьвір зб.шіІ\ан сн що р;ІJ 

ТО ДО ІШС, Грі1Ю11 НСІ• фІІ.1ЯМІt. КруЖ.1ЯЮЧІІ ДОНІ\0.1<1 фрНГ3ТІt, 
)fKU робІІ,'ІіІ тnд'j 14 МІІ.1Ь Н&І ГОДІtНу, ЗUСІtпуВНЯ €Ї СВОЇМ 

.світ.нщ, ШІЧt: неним Іюрох,)м. Потім відда.шв ся ві.1 фрнrа· 
TJt tш дяі нl'іо тр•• м11.1Ї, .1н111аючи за собою ясНІІіі с.1їд. На

:рuз 11отяір :щн~:рн~·я сн назид до Лїнко.1ьІІС\ :і з<tстршuаючою 

скпростію. і з.н~tііцнтІ. стін від tюрІІусн кораu.1я ІШr.ю 

СІНІІІІІЯ 01, іІСН<ІЧе Зё\ЯМt:р, ёІ СЯЇТ.l() iinro І't:ііGІІ ЯІІЧІ:J1113.1!) 

ся. r Іоті~І яін зяннн сн яа др~тім боцї ~о:ора6.1я. мабуть 
nерt.'ІІ.:ІJІЯНЮЧІІ ІІОПід СІІЇД І<Ораб;)я 1\ОЖДОЇ ХЮІ.lЇ \fll ВІІіfШ· 
да.111 :-~уднру, юшіі ~•ir скіяЧІІТІІ ся д.1я н:Іс фата.1ьно. Я 

днв~·яіІя си м:шсяр:tм фрІІГ<,ТН. Вона нтїю1.1з і не ;пак~·ва.1а. 

На .lІ!Illl юшітшш, звнчаііІю :!~·же- сІJо~-:іііні~• ІІо~о:аза.исr, 

EC.llll\t' 3ДНІЮНі1Я€. 
І Ішн: Лроюtr.:с, uін с~о:а:·шн, -- не зншо, з шш~r 

стрШІІІІІt:\І сотяорінєм маю до ..lЇ.l<І і 11~ :хочу рІІСІ\уватІІ 

своєї фрІІГ<ІТІІ нсрозумнп серед т<Ікої ІІітt.~ІІІ. Rнрочі\І нк 
ата~о:~·о<ІТІІ сю ІІезІІМІі~' істоту і яІ\ від неї бороІІІІПІ сн? Мн 
1\ІУСІІ\ІО з<:Жд<tТІІ до дян, то;.й нес зміянть сн. 

-- ВІІ ЯІ.' м:Jєтс ІШіі~tеяшоrо сумніву, юшітанс, шо .1.0 
~~:ства сего зІ,віrа? 

- Ні~ паяе; ес є очсвндяІІіі, ве.1ичсзяІІіі яарв:t,1h і до 

тorn ще с.1є..:чшчн11іі. 

-- МоЖ.lІІВО, -- дuдав ', · - до Ін,оrо ::\ІОЖІІа дібрати 

СП .lfiUIC ТОр!І('ДОЮ. 
- Безперечно, - відказав ..:апітан, - 1\О.lІІ вія :\Ja€ 

T<t~~· стршІІя~· СІІ.,~·; ес ~:~'СІІТh бутн наі'ІстраІІІяїііІІ!с сотво

рінє на світї і то:.f~· н ~f~1ІІ~' бутн осторожнІІЇІ. 

За.ІJоrа яс сна.1а цї:tу яіч. Лвраа~• ЛїяJ.:О.ТhЯ не був в 
с11.1Ї Єіnrnтн сн J iioro с..:орпстію, отіІ\С nрІІІІІІІІІІН сяііі (iir 
о JJО.lОНІІІІ\'. З .J.Р~ТоЇ стороян яарва.11, за ІІрюІірn"Іt фрн
І'і'ІТН тш.;ож здан сн н:1 :Jac~o:y фн:н, і не :t~·:'lt;lн нтЇІ-::ІТІІ. O..:n
.:to JІівночн. н~-: ~.::щн;І:юсІ'. він rcтJ, стратнв 01 .1ССІ,, А :\Jmn:e 
~·тїJ.:? Т:1 сї'' :\ІіН\'Т .10 ІІСрІІюЇ гоз.тНІ ранкІ)\1 \ІІІ ІІочу.1н 

11рОраЗ.1НЯНІЇ CUHCT. SIJ.:flii ВІІД<ІЕ Ч<lСП~ІІІ но.1а RІІІ!СрТ<І З 

БС.lНІШМ Я<ІІ10r'О~І. 

J\;щітан, [ kд ,тІt'Н.:Т. і S1 6\".111 Ні\ !ІО:О.ІОСТЇ. ПІІ.lІ,ІfО обсер. 

вуюч11 в тій бсз~•іряііі Те:\Інотї. 



-29-

-- Нед Леи..t, - - сnитав командuнт, -- чн ви часто чу· 
.111 рііІ\ ІШТЇВ? 

-- Часто, 11ан~; а."Іе иїко.1н таких. ЯІ\ crii, що зас.1ужии 
д:ш мене дВёt тнсячі до.1ярів. Коби 1 ті.1І•КІІ міг зб.111ЖJІТІІ ся 
до него ИіІ чотири гарnуни. 

-- A,1r- ЩОбИ ..10 ІІhОГО зб.1ІІіЮІТІІ СЯ, - СЮІЗ<ІН 1\0:\І<ІИ· 

.1,ант, 'Ш :щ1ю віддати сего иарва.1я :; нuшу ро:шоряднмість? 
Пенно, шше. 
В тнкі:\t ра:іі ес б~·де заuанка J іt\ІІН':\І :\tо'Іх :ІюдІІЇІ. 

І :\ЮЇ~ також, · - сюІ~аt::t доuрод~·ІІшо І'ЩНІУІІЩІІК. 

Окn.11> другої ІО.1ІІНІ1 вранцї сніт.1о нонн11.10 ся зtю 

ва, ІІС :\1~11111t.' СІІ.11>Нl', Rif\C ОКО.10 5 ~ІІІ.'ІЬ Аід нашоЇ фрІІІ'аТН. 

Мнмn ні.1дн.1ї і 111~':\І~· нітр~· і :\юрн. до вас до.1Їтаи 1111ра:шn 

го:юс НІІра:тих уд.<•рів хвостr~ сего Jьяіра і ІІ<tНІТІ· iioro 
тяжІ\иіі ні.:UІІХ. Здаяа.1о ся. що ссіі нщнш.lІ· АІІІ1.1ІІВ ІІ<ц 

вод~·. що() надІІХ<ІТІІ ся свіжого ноздуха в свої .lсГКІІ, нn.'І.і
бІю, Ю\ ІІарона :\Іа!ІІІІІШ () ДВОХ ТЩ'Иt;;)Х 1\ОІІІІіі СІ\.11\ 1'(10~1:1· 

.lИТІ• ()c~i:Іl\f ІІ:tрІІ R < НОЇХ ве ЛІЧе3НИХ ЦІІ.lЇІІ.1.JХІХ. 

Г:-.1, дрШАІ Cf)UЇ, 1\ІІТ ~і СІІ.lОЮ ДЯО:Х 110.11\ЇЯ "іІІІІОТІі 

:\Іусїв()н ()~·711 Г(\J1НІtіі КІІТ. 

Мн не спа.:;и аж .1.0 рана і щнtrотон.1Я.'І!І ен до ()ою. 

РJІ6аttькі знарядІІ роз.:южеио вздовж І\ораuе.1ьногс no· 
руча. Другнй офіцнр набІІван знаряди до вІІюІдуяшІя 

гарnунів иа відда.1ь одної мв.1ї, а довгі стрі.1ьби .1адоваио 

затроенюш ку.1ям11, які завдають с:"ІІерте.1ьиі ранн най()і:tь

шнм зьвірам. Нсд Ленд остр11в сяШ гаrn~'ІІ - страшну 

збрую в iioro руІ\ах. 
О шестііі годннї nоча.1о свttтnтн і за першою nоявою 

денного світ.1а зннІ\.10 сяєво наряі'І.lЯ. Ко.1о се\ІnЇ годІШІІ 

.J.eHb n~·я Яіt\С ДОСІІТЬ ЯСШІіі, n.1H:ll\ Г\'СТ:l :\lj"<II\LI 3:\С:ІОІІІОІІ:І· 

:ta наш внд 1 найкршді шк.=tа не :-.юг.щ проверт'ітн 'ЕЇ. Сс 

вик.1ика.1С\ негодоване і ГІІЇЯ. 

Я .і деЯКЮfІ\ офіпІІrа:\111 ПОВІІ.1<1ЗІІ.ІІІСІ>\ІО \1:1 \t;l!ІІТІІ. 

() осІ,\ІіН годинї :о.1r11ю1 сїда.1а вже на фшї, <1 ниднnкр~т 

rшtрІІrан і -:таяан що rю тn щ·нїі'іншtї. Нйrnз. яJ.: ес r,,.,.,() 
вчср''· :\ІН ІJОч~·.ш ro.1oc Hc:ta. Сей rn:o.111t'i JM~ip є н:1 .ІІВІ\1 

сlОІІЇ І\Ораб.1Я! 

Hct 3НЦ11:1\'.1Н сн н сю стnр()ну. T;t'~ JШ нінт'>і':J :-.ш.1ї 

Від фрнrатн RІІРІІНу.lо ~ R0.1.11 ЯІ\f.'СЬ .1.0НГС •Іоrнс ТЇ.И. 1 
хяіст ііого стршннf) веrтїн ся і сnрнчиняв яе.шкі фн:ІЇ. З1 
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Собою .ШШ<І.Ю Иі..ІЮ :Ш&llfflllii С.1Їд, 6і.10Ї h:р<ІСІШ, OlflfCYIOЧit 

довгу крнву ;ІЇні І<'. 

Фрш·<mІ ;jб.ш:ш.1а сн до нопюра. Я tІрІtГ.rJинув· си ііОМ\' 

док.1ндно. !luнссtІНІ Шивона і Гс.1ьиснії, що до ііого ро~
міріи Сіу.ш ІІt:І'Н.~саджсні, і са~ я оцїш•и iioro' довготу Іі3 
двіста ІІИтt,дссить стіІІ. Будова його бу.1а дуж..: снметрнчва. 

Підчнс СІІХ :.юїх оГ.1tІдІШ нотиір BІth:fiH~·в в гору зі сноїх 

ніздер дна стоитt ІШрІІ з:.tішаної ~ водою шt 120 стін вн
соrю, :J ЧОГО И IICpCI\OH:IR 01, ЩО Bill :'ІІУСІІТІ• 1\il.ll'it\<lTII .111 

Хр'.'і)~ТОНІlЇВ і ТО ССНІЩЇВ. 

За.юrа жда:н1 нстерпе.1нво на Іtрнка:щ СІІого ножда. 

Bitt, нрІІГ.lШІ~'JнІrrrсІ •. 1ос1ре tютtюровІІ, нрнк.ІІІh:<ІВ itt:+;iнїp:t. 
Яh:І Ііі іі Ch:Opo !ІрІІс1іг. 

Ч11 ВІ\ І'СНОНЇ, · СІІІІПІН ЮІІІЇТ;tІІ. 

· 1 ah:, ІІ:ІНС, ···· ІіЇДІІОИЇІі ЇНЖЇНЇр. 
- Добре, т<.·nер під.южіть вогонь і Іюшюю парою. 

Тр11ра:-юнr ypp:r rrрпни:ю ссіі щчth:а:і. Насні.1~1 110ра (,r,_ 

ruн. Дна 1\0:\flfHII фрІІІ'аТІІ ННh:ІІДі\,111 \!ОрНі СТОИІ111 ДІІ.\1у, :'t 

нраІІИ 1\іт:rів трис.1а нї.юю фр11rнтою. Анраа~t Лїш..:о,:Іьн. 

ГНШ11\ІЇ СІІ.11ІІІ>ІО lЩ''І~·(іою .1СТЇН ІlрИМО HU ІІОТІЮрU. По(;;ІЇдННіі 
НО~НО.'ІІІН ф;'ІІІrаТЇ IIJHIГI,l\ICТif ДО !=ебе на Відд3.11> СТО ЯрдіВ, 
і нїбн з на:-.1іром ехонати crt під воду скрут11и в оден біІ\ 

і :·тона зад..:ржав СtІ неда.1еко. 

(и НаГіІІh:а Tpt.'B<І.la маііЖе TJ11f ЧИ<.'рТІІ ГОДННІІ, С1 фplfr<l· 

та не :-.юг.1а rrpшt.llfCТІt анї од•юrо ирда б.1нзше до потво

ря. ВнхошІ:Іо, що :\ІІІ Іrри такііі скорости нїчого не вдїємо 

з 1111:'11. 
iilOif\, ТІШІе Jlt'll.1, Ч\1 ра.:ШТС :\t~ІІЇ СІІ~"СТІІТІІ Н~ ВОд\' 

ЛОДІ<ІІ? 

-- Ні, ІІ<ІІІС, - ві.:J.ІІонін Нсд Лrнд; -- :0.111 не нізІ,:о.tе:-.tо 

.lerh:o ~его зьвірrt. 
-- ІІlож :\ІІІ зробюю тснср:> 

-- !Іо.1аііте Cii:rьtttc парt:. tt:ІНС'. Ко.111 до:1в0.1ІПС, я Іtр11· 

:о.tіщ~· сн на са:.Іі\І фронті' і ІІnпро()~·ю свого гарпуна, Я!' 

ТЇ.lІ•І\ 11 і)~·.1с \ЮіІ\.111 Н(). 

- Згод<І, Іkд, - Сh:<В<ІИ 1\аtrіт:ІІІ. - Іюкінїп. ()і.1І>!ІТ~ 

nap1r. 
l k;І ,;JeІJ.1 ІІЇІІІОН 11:1 СВОЕ :'1\ЇСІtС. (1\рЇІІ.ІСНО НОГJІЇ. ІІІр~·(і:J 

ос1rрта.1а си 41 раз11 ~а сrh:~·нд\', <1 rшрй втїюиа черс:~ к.1ипн. 

Мп вюш~·.111 н нод~· скоро:.Іір. і rrrprh:oнa.ш си, що Лїнко.1r.н 
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rнан ІХ і ІІІН ~ш.1ї ІІ<t rощІНу. 

A.lL' і ~ьвір r1шн з тою сuмою скuростію. 

Цї.1у ruднну фрнrатu гна.•ш ~ uдн&~І\овою скоростію 

НЇ'ІUІ'u 11~ знсІ\u:ш. Сс бу.1о ІЮІІІІЖ<ІЮLІІІ~t д.1н фрІІГіІТІІ, од· 

ІЮІ'о ;і ннrtскuрншх 1\Ор:tб.lів нмсrІІІ\ШІсІ.І\ої ф.1ьотн. BJI(.•p· 
ТЇСТІ• ЗШЮ.lОДЇ.'Ш MOfHIIOIMІt; НОШІ НJІ:іІІН:І.'ІІІ 8СНКЮН1 i:o.t~tt:J• 

:\ІІІ fiOTHU рїІ, Ш<ІІ jj IIL' НідІІUНЇД<ІН ІІЇ110ГО; КіІІІ ЇТі\11 НС 1\р)'ТІІВ 

ВіІ\С бЇ.lhШе СІЮt:Ї бородІІ, а ltpHMO ГрІІЗ ЕЇ. 
Аін ІЮІ\.lІІЮІН ;mова ішкінїра. 

Чн НІІ :>.Юіііt'Т~ ще 11рІІСІ\Орнтн ШІІІІ ііі,.·~ 

· T:tl\, ІІаJІе, -. ві;J.ІІовін інжі11їр. 

СІ\орістІ. ЛЇІІІ\О.1МШ збі.11.шІt.1а сн. f1oro :О.ШІІІТІІ трс:о.пї· 
.111 nж до са:-.юrо сnоду.. 01 хмарн ..111:0.1~· за.1l'.1НІІ моІ'.111 щю

rнсн~"'ГІІ '::)1 В ну;Н'ІІІ>ЮІХ І\ОМІІШ1Х. 

ВонІІ знона НІ\ІІІІ~·:ш :\ІІІ:JІ,о\Іір н 110.1~·. 

ЯІі тu:-.t, - сІштав юшітан 'ІО.'ІоніІ\а ІІJЧІ ~-:ср\Іі. 

JkннпшііцsІп. і тр11 д~снті. ІІіНІС. 

І Ilc бі.1І>ІІІС лщщ. 
ІJІmіІ!Їр IJOC.l~·xaн. п~Іро:-.tір ІІОка.з~·нан Д('С)JТІ• сп·ІІl'ІІЇR. 

11отнір таІ\ож горячнн сн без cy:-.tttїнy~ иссж ТіlІ\ІІ нін ik.:i 

вс.:н11юrо юшrуженн rобІtв також 19 і 3-10 :-.t11.1ї. 

ІЦо за rюгонн. Ні, я ІІС :-.tожу orшcaтtt зворушснн, яю~ 

заво.1одї.ю мною. Не..1 Ленд нее стояв на своі:-.t становнску, 
з гарnуном в руцї. Ю.1ька разів зьвір лозва.1яв нам трох:1 
лрнб.ІJнзнтІІ ся. М11 Іtoro з.1овнмо, мн iioro з.lОВІІ:\tо, -· 
кричав Канад11ець. - А.1е ко.1н він вже хотів ндаrІІти, 
лотвір сейчас нід..1а.1нв ся і то зі скоростію не:\ЇенtІІою як 
30 мн.1ь на годнну і да.1ьше дрочив ся з нами круж.1яючи 

..1овко.1а нашої фрнrr.тІІ. І<ождІІй з нас маІUІже шаJІЇв з н~

терле.lнвостн. 

Дu "9·1Удня мн не зробн.111 ще жадного nocтyfly. Тоrдї 
1\ПЛЇТЗН ЛОСТ3НОВІtВ ВЖІІТН бЇ.11>ІІІС nrя:о.ЮГО crcдCTBil. 

-- · Г:іі, - · CJ\rlЗaR БЇН, -- ССЇІ ЗЬRЇр ,1СТІІТІ> СІ\ОrІІІС, ЧШ1 

нnша фрІІr<Ітn. Tcner нобачнмо, чн ві11 втече ncpc:t. СІІ:\нt 

1\~'.lЮІІІ. 

І kpc..lHil rap"aт;t б~·.1а сеtuІчас набІІТn і вн~tірена. А.1е 

стrі.1а Ін~rс.1стї.1n кі.11,ка стіл лона..1 лотяорn. нкніі б~·п 

ВЇ..l:.t:І.lСНІІіі Від H:lC ПЇR \ІИ.1Ї. 

Др~·rніі раз міrяіітс бі.1І,шс н:~ прано, - ~'РІІ'І~Ін 1\О-

:\ІіШд~шт, - · а 1"1 ДПЮ ШІТІ> ДО.ТЯ!1іВ ТО :\І~', :ХТО ПСрІІІІІІ"І ЛО· 
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uї.шть сю пеІ\о.1ьну зьвіркжу. 

CтaJHtf• 1\анонїр з сІІвою бородою u скі.1ьюt м .\tir 
(НІЧІІТИ, і 3 П~ttHIIM 01\ОМ ТСІ ІІ088ЖННМ .1ІІІtеМ Підіnwов 
.зо гаrм<tТІІ і довго иірнв. Всі заІ\рнчя.1JІ на зшtІ\ ндово.1~1tн. 

Ку.1я зробаt.1іl свое; вона вдарн.1а зьвіr;t, а.1е не '-'~н.•рте

.1ьно і зсув<tючи ся з І\руг.1ої rtоверхнї стrн1·пt.1а ся •~ пrо· 
шастях морсмшх. 

Нагішш ІI01JA.1acJ, н:1 ново, it капітан на:ош.1юЮ•ІІІ сн до 
МСІІС СІ\іІ3НВ: 

-- Я ГоtІІІтІІ:-.tу сего ~н.віра, хочlіІІ :-.tіІUІ І\ОJ1іlб~·.1І• ман 

J10ЗТріСІ\аТІІ СЯ. 

Та І\, •• ІІрІtпtІ\н~·в; - -- і tJн будеп.· І1Ї.1ко:-.1 онрао· 
n:ші И СЇ~f. SJ СіІ~І tнt..:tЇJІ8 СЯ, ЩО ЗЬЕІір CJ\Of'O ИТО~НІТІ> ,·и і 

Иідч~·t: СІ\ОріііІІІt: ЕІТО:\1~·, '111:'>1 11:1р08З МЗІШІНіІ, 0дН<11-\ ГОДННІІ 

\шна.1н, а зr.віr не зrаджувзв ~·муІЧеня. 

І трсб<t ІІрІІзнатtt .~ЇНІ\О.1І•НОВІІ, що иі11 борuн си tн·н· 
то:-.ш:-.ю. Чсрt:з денt. иін зробнв не :0.1еншс ИІ\ тr•аста юt.1Ь, 

та ІІШСТ€ Bt: СІІJ1НИ.10 На:\1. Наста.1а НіЧ і ИС~ Hpttп~HH.10 CJI. 

Ttнtt'!"' ІІnдрtаь я, що нщІІа вннrаиа скітш.1и .си і ню 

МІІ иже ІІЇІ.-о.щ бі.1ь111е ІІt: ІІо6ачttмо сего незвнчзііного 

.іьиіrа. Я о.1н;tк ІІО:\1ІІ.1tt8 ся. Іlt•сить :\tін~·т до о.:шнаііцвтоі 
ГОДІІНІІ И~Чt:]Ю:\1 C,1fKTpll11HC СВЇТ.10 ЗНОИіl заб.1ССТЇ.10 В Від• 

да.ш тrьох :о.ІІІ.1І· иід нас. 

Нароа.'ІІ· .1t.'іЮІИ ttt~rtoryшюtii: ~•ож:шоо. що він спав, 

ВТО:\І.lеНІІіі JІЇ,1ОдеННОЮ НJ1ЗUею. Тепер ТJ1<1П.lЯ.1ЗСЬ НИІ'ОДЗ, 

з иІ\ої капітан хотів Сh:ОJ1Іtстати. 

Аін fНІдаи свої ІІJ1Іtказн. Лїнко.1ьtІ J1~'ІШІ8 :J :\tісцв і 

остоrожtю с~·н~·н сн. щобн не збуднтн нrотнвнttка. Се не 
f рідt-.:іСТЬ ІІО.1Іібі1ТІІ Шl ІЮННЇ:\1 :\IOf'JI СІІ.:tЯЧОГО ЗДОJ10ВОГ() 

ї:ttта ·r:tl\, щоб iioro ~ІОіfша з ~·спіхом атакуватtt і Нсд Лен1 

вже tІс одного вбІtв пrн такііі нягодї. To:o.ty іі тенеr в до~ 

(ІJ1ііі надїї він поспіuшв на свое становнсІ\о. 

Фrttrятa сун~·.1а св 6еззв~·чно і задеrжа.1а св менше. 

нІ\ сто стіп від сво€ї 11ї.:tн. Rсї запеr.ш в собі віддих, гro
бno;J т ttllt:l н J н~·ва.ш на h:ораn.1ІІ. Ті.1t.І\ІІ світ.1о потвоrое1 

CT:lBa.lO СІІ.lЬНЇІЇШе і J1аЗІІ.10 ШШІЇ ОЧІІ. 

R СЮ ХВІІ.'ІЮ ЗГІІН&\ЮЧІІСІ, ЧСJ1СЗ ОГОJ10Ж~' Jl З<1ПJ1ЮІЇТІІП 
Лrнд~. иh' нін .13.1ІІВ св .10 остаточного поrахунІ<у- деrжачн 

в одніn РУНі .1щювк\', :1 в дрпіfі rвiti с:-.tеrпоносннn гарпу·н. 

ві..:и.а.lеНІІіі всего .1JІШ :20 стіп від нотноrя. Наrаз tіого !1"' 
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МИ tfJifi~}Hfotlt.10CЬ і Н 110 1 ІУВ, НІ\ l"ilJ111}'tt .H.1i1J'IIIi Н ЩЩ.'І• 'rR~pд;:. 
Е.1~ктрнчttt.' сніт:tо ttuг.ю :шr<ІС.1О j Зtti ;щ.lttІ:o.ttttt но..:tІt :• ~~~
.111кою Clt.10IO H.tapll.111 О ltn:'olicT фрJtІ'іІТІІ, :tНС\,1ЮЮ'ІІІ ДО 

з~~t.1Ї .1Ю.J.ttii і .ю~t.1Н 1 ІІІ .~шштн. ІІоті~t tш~.:-r~·tttt.to с rр;ІІІІІІ\.' ІІІІ· 
трнсеttt:, j Я ІІІ.: )J\JН)Іfll ttOГo НХОІІІІТІІ СЯ, ІJІІІ(І .ііІ.1с..'ріІ\:ІТІІ С\1 

ІШ корнГ,.ш, ІШан н ~top~. 

РОЗЛУЛ \'11. 

НЕЗВІСТНА ПОРОДА КИТІВ. 

(еЙ IICUЖII.1iltfllii ІІрІ1ПС1Д()J\ ТШ\ ІІрІІГІ),ІО\11111111 \Jt..'IIC..', ЩО 

Я ІІІ..' ПІ~ІІН СНОЇХ RpaЖifll, 3 ТОГО •шсу. i·JiІiiІJ~'JHIIC Н ШІЇрІІуВ 

під воду нtшх знuіtцнтt. стін, тн ш< .tnupІІii н.шн:tк (ttc..' хочу 
piвttaтtt ce(k :t Ба,іроном ~tбо Едгар Ппщt, ~ші uy.1tt \tat1· 
CTplt ССЇ ШТУКІІ) Н llt: CTpUTIIB ПрІІТОЩЮСТІІ .. 1н:t :цорnві 
УЗ."JЩ ВІІНЄ'С.'ІІІ :\ІСІІС ІН\ ПОНСрХНЮ НОДН, і Н po:tГ.'IH.l.ilR СЯ 

ttaii ttepшe :tn фр11rатою. Ч11 завважа.1а н рве. 'І~· га t\npnбe:tь· 

ІШ )~ОЮ ІІеІІрІІС~'ТІІ ЇСТІ> Htt КОраб;щ? Ч 11 tte НІІС.111Н 1\il 11 іт:Ш 
.ln:tKJJ за м11ою? Чtt 1\юж~· ~• ніс нttрат~·натІІ ся? 

Бу.1о дуже т~~но. Я доr.1януо чoptty ~шсу ЗІІJІІ\'ІЮt~~· IJ 

східнім нattpnмi. Се u~·.1u фрttГіІТОl. Я б~·н стріt'І~tІІІіі. 

- · По~ОЧН! ІІОМОЧІІ! - Я 1\рІІЧаВ tl.lllft~'Чit Н рnзn~·ні 
до Лїttкo.'lt.tta. Одежа :\tOft тнжі.1n rta мс11ї; ношt tш•te nptt.1H· 
n.1a до мене і ІІ:tра.1їж~·ва.1n ~.toi рухи. Я Jtn, а11ав .. -·- Помо

•ш! 
Се uун мііі tюс.1їдннй крик. Рот :o.tiii (І,\'R нонс11 nnдtt, n 

n бороn сн npnтtt ctt.1H, шо тяrну:ш мене R Іtрош1сть :o.top· 
ську. Hapu:~ xтnct. вxontiB мене за одежу СtІ."ІІ>ІЮН> р~·,...:ою, 

j тnгнув в гор~· на поnерхню водtt. Я пр11rад~·ю собі с.ин~ 

прошентані до могп n~·xn: Ко.1пб шш .'111111 опер.111 ~·n tta 
\toe рамн, то пеннп :\ІОГ.1нб n.lttc·rн .1екше. 

Я нхопнв cst nдною рукою pa:-.tetш нірнnrо Консе.:ш. 

- Се т~. tштав я - ее т11? 
- Я сам. - вілппвіn J\oнce.1t., · - і жду ІШ ваші npпt-::J-

зн. 

- Ц'tІ ее нnтрЯСеНt' RИКІtну.ln теі)с, ЯК і \Jette С:\:\ІОГО В 

вод~·? 

-- Нї н ті.ІІ,юt н пnчутю cnnrї c.l\'if\(н-t сІ\nчнв за nам11. 

Гі..:І.ННІUІ тоn11rнш .t~'!'ttaв, шо ее ()~·.1n =~Г)Rсїм n рирn.'lне. 
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- ~ А фрнrаtа. - nитав ,., 
- Фрнrнта -- вімоаів Консмь, обертїІючи сн на взнак 

- на шо кrаще вже не чнс..1нтн. 

- Чи cnpa~i так? 
-- Я того nеrеконаня, бо ко.1н скаюнs н моrе, то чу• 

ше, як кериаtІІt•t КJщчаа: Шруба і кеrми розбиті. 
-- Розбиті? 
-· Так, роз~Іtті зубами cero потвоrа. Ct' одшюкІ ран•• 

3Івдшtі Ліи~~:о.1І·ІЮВаt. Але ее прикра перестnrогса д.1н Іtас. 
-- 8 такім разі мн страченІ! 
-· Мож.1иио що· так, - спокійно Rідаtовів Консе.1ь. -

Одиш< ми ма~мо ааеред собою ще кі.1ькн годин і можна 
ІUе бnruтo де•аоrо зробити в тім часі. 

І іезак<t.1аму•асшаА хо.1од Коисе.1н додан :\Іеиї надІї. Я 
ПОЧіІЯ П.1JІСТІІ ЖНRіііІІtе, Та ОДЇЖ МОЯ ТНЖі.1а ШІ МСІІЇ ЯІ\ ОЛО• 
аяиа вага і менї fiy.,o дуже тяжко. Консе.1ь бачнв ее. 

--- Я маю на ее раду, - сказав він і всунnкщи свіn ніж 

попід одїж rозтни еі від сті11 до ro.1oRJІ дуже clinro. По· 
ТЇМ СТЯГНУВ ЕЇ З Мене, КО.1И Я ТІtМЧЗСОМ П.1JІИ~'В за Иf."ГО і 
38 себе. Опіс.1я я зробив те саме д.1я Консе.1н і МJІ hJІИЛИ 
АОЛЬlІІС ОДСІІ ІІОбіtІ д('УГОГО, 

Пом11мо того rао.1ожеиt: наше бу.1о не менше грізне. 

Мож.1иво, що на коrаб.1н Ht' завиажи.1н нашої неприсут. 
ности, а колиб і так, то фрІtrата не вдія.'Jаб нічого без кер· 

мн. Так вносив Коисе.1ь і в міру того п.1яиував дальше. 
Сей нові.1ьииіі хлопчина напував нк не мож краще над со
бою. М11 постаиовн.1и, що одиноким нашим ратуиком мо· 

•уть бут11 тількІt .1од~~:и Лїнко.1ьиа і тому мусї;ш витрима· 
тк, JІОКИ ее не стаиеть ся. А тимчасом треба бу.1о уряднтн 

ся так, шоt> сили наші вндержа.1н те все. На ее знайшлась 
в нас така rпда. Од,~н з нас .1ягав на взиакt а другнА п.1И· 
вучн тr~·ч<tн iioro вперед. По десятьох мінутах другий 
к.1пи сн 11:1 ЮШІІ\, n першпіі да.1ьше тручао ного. В сеА 

спосіб ми заошаджува.1и наші си.111. і моглн плисти мож· 

.пиво аж до дня. Ма.'Іа надїн, та воип так сн.1ьио вкоrіненз 
в серце чо.1овіJ<а. • 

Зудар фриrати з потвором мав місце десь ко.1о 11-то·~ 
rодини вечеrом. Я отже обчнсанв, що до сход~t сонаtя ми 

мусіли ще 8 годин п.1истн, що ми мог.111 остаточно осяr

иутаа помагаючн оден другому. Море бу.1о дуже спокійне. 



Ч<tCJ:\1\1 н .ХІІІІВ ІІ~'Рl'j!ІІ •• ІІ1 (10 1'1.'~11101,\' І 11 І Р.\Іо.ІІІО ІІІ) 1і•ІД\'. 
}lсиі .хнн.1ї. 111о ІJ111НіІ.ІІ1~'І. ІІІІІн.·рх 'Іоїх 1 .· "· .ІІІІ1І41.111 ІІІІіс 1м 
1111 hО.1Ї 11~'11<1•1~' І.'рЇ(JІІj ІІl'JН'Н'ІІЇ. ];tai\.I.JІt\1,, ЩО ЩІ 1\\ 11;1.111 
СН ІІ іtШІІЇ\1 срі6.1Ї. 

1\11.10 llt.'plll0.1 І'ІІ.'ІІІІІІІ р<ІІІJ\11:01 ЩІ•НН ІОІНІІ.ІІJ;JЇ.ІіІ ltl'.111Kil 

Ь'ГU\1;1, Мuї СН'ГІІ:І оrн.· ІСІІ.1ІJ.1ІІ CSI ІІіІ~';ІЇ.lІ\І)\1 І.'ІІ.ІІ·ІІОГО t\0/)· 

ча. КоtІсе.'ІІ· ~•усїн ІІі.1.trrіf\УІІ:ІТІІ ~~~llt: і ;tа.lІ·ІІІіІ ІШШІ еюІІ· 
стеІщіsІ зa.lt'Ж:J.la ІtЇ.lto:onJІTI') ні.1. ІН~І"І'), Я ні:JІІ\'ІІ<ІІІ ~1\'t\\' ()i..'I
ІJOro X.10rJ\HІ; ЇJОГІJ ві.1.1ІІ.Х СТ:ІН418 t\fІJИТІІІІ1іі і ІІрІІСІ;іІІ.ІІ.'ІІІІ;\. 
Я ~iJI01~':\JЇH, ІІІ() ВіІІ 11<.' ІІІІ.1СріЮ\ТІ• ІІіКС ;юІtІІІС. 

ЛІІІІІІІ :\Н.'ІІ{', .'11111111 ''L'IIl', ·-- CI\<J:J;Іit Sl ,1\1) IJI,ІJf(), 
· ;)ІІІІІІІТІ1 t'IIOI'o 111111:1? IJЇJ\fl.'lll, - ІІЇ.1ІІtІІІЇІІ ІІЇІІ. - Я 

ВТОІІ.'ІЮ CSI ІІСJІІІІІІіі. 

(IOJC То.іі Hllf.lSIIІYH ~ІЇСSІІ1J, З ІІІІЗН X\l:lp, SІІ\Ї RЇТІ.'р ГІІ;tВ 

ІІі! схі:І. ІІоІн.•рхшІ :'.ІОJНІ fі.lІІІІНІ.'Іа нід ї1оm сн~І~іІ. Ві:І t'hO· 
го сніт.1н :\ІІІ Оіf\ІШІІ.lІІ~І •. МоSІ ГІ'),lОВа понрш111.1:1 сSІ. Я nІ'.lЯ· 
иун неї то•ІІ\ІІ UІІ.1ІІm~руга. ПоГ,:t'ІІІD фрІІГіІТу. Но11а :та.'<ІІ..1Іt.13 

ся :) ~111.11• від ІІ~Іr і fЇ TSiiiO\O u~·.1o рn~рііf\ІІІІТІІ. Та іІ\:1.11\Н:< 
ЛО.101\ ІІС 6:1'11111. 

SJ RЖІ.' ХnТЇІІ t\pll'liiTII. Та ::10 П()~JOif\C .1\рІІК 11:1 ТІІКУ да· 
.1ечіие.? Мr.ї Н<Іrіренї.lі устн иt: :\JOt·.щ ІІ.І'ІСІГ() СК:11:1ТІІ. КІ')и· 

ce.lb МіГ ще ДСІЦО ІІрІ')ІlЇдІІТІІ і St :1ув, Ш\ АЇН ІІ()НТІ!р,ІІ\, 110· 
ПІ')МОtІІJ, ІJЩ,J()ІІJІ! 

Мн сшІнИ.'І\1 сної р~·х11 на хви.1ьку і ІІас.1у~~ва.1н. Се 
міг буrrи ті.1ЬКІІ ІІІу:\1 в ~·сі, та ~•енї ~дйнrt;ю сн, що хтось 
відповідав иа ІоірІІк Консе.1я. 

- Чи тп ч~·в JUI'), - прошептан я. 

-- ТаІ\, чун! 

І Коисе.11) :нІt\рІІІНІR ще раз розпрІ.lІІВ(). 

C1t~t разом ми не по,.ІИ.1fЯ.1ІІСЬ. Людсмшіі rn.1oc відпо· 
відав на наш. Чи бун ее ro.1nc другої жертни .щшеиої П{\· 
серед моря? Чи може бу.1а ее .1одка, яка шукй.1З за нами а 

пітьмі. Коисе.1ь попробував ше раз в пос.1ідие і сппраючись 
ІІа моЕ р:1мя підняв ся троха понад вод~·. а потім впчерпа· 
ннй :J си.1 впав Іtазад. 

· Ulo ТІІ бачив? 
-- Я бачив, --- шепотів він - я бачив -- а.1е не можу 

С1\а.1атн - збеrrжіть всю свою сн.1у~ 
ІІlож ві11 міг б~чнти? Потім, иr зиnю чому. першиn 

раз rадк,. пnо потв('Іпа шнбну.1а в ~JI')Jn ГІ').1Овf. Та шо та 



- Зб -

3:'1 ro.1oc буп? Мнну;ІИ вже часв, ко:н• Иона міг снаеати си 

н жо.1удку юпа. Однак Конее.1ь пхан мене да.lІ,ше вперед. 

Часа:шt він ні.J.нїман сною го.11ову, днввп ся неред себе і 

вндавав нкісf, :іНУІШ, на ш~і долїта.1а підпонід.І• нее б.lІІзшз 

і G:ІІtЗІІtа. Я :tсднн ~tir чути єї. Мої ell.llf ВІJLJерпа.1ІІ ся, 

Бо .1ьнір сеІІ е зро6лениА зі ста..1евих г.лит. 

ІІ:1.lІ>НЇ 3<1J.:ОС1і.'ІІЇ:ІІІ, рук11 НЇД:\tОН." ІН.l/1 НіКС еВОЕЇ 1\Оl\ІОЧИ; 

ptH ю.ншу:н,сІІі;но ні.:І.чнннючнсt. tшбран со.1еної нодн. Хо· 

:ІІ.JД ІІЇШОН ІЮ l!Ї .lt':\1~· ТЇ.lЇ~ Я DІtПрЯ:І.\1\Н ГО.lОВУ• ІІОС ."tЇДІtІіЇІ 

р ;І3, <І \ІОТЇ:\1 BTOf\\' 8 , 
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Н ссіІ ,\1U,\1l'tП н Н..lіІрІІн сн в ЩО(І. тн~:р.:.~.ого. Я ІІрІt.111П 

;~u ш.oru; ноті~t н Ч\''-, і:!о хтосr, потягнуА ~~~Іі~ .10 rорч 
нон;І:t но:rу. та гр~ ! \Іон .>:~нн ·:- с.:н, а ~~ юt.1Їн. 

О;щнк н скор• ІІІ'rІ;'Іш•н~ .':•J свІдо:\ЮСТІІ і нідLІННІІОШІІ 
~.:ної очr1 н ноf'ііІ 1 ІІІІі ~". -rке. :11. Конс<.','ІІ· ·- врошеnтав я. 

Чн 11:111 І.:."ІІІІІУТІ• .\Іt r •• ·• ІІНТНВ 1\оІІсс.н,, 

(;І~ІС ТО.1Ї Іtrн СІ1ЇТ."ІЇ :\tіСІЩН, НІ\ІІіі НІ!\~ XOR;ІR СН 1'\ 

ІІГІt'ііі :\((ІІЧІ, н l(f)IJ;)t(llli 1)\J.IIIIIL', H!.:t.' lll' ()\',(1) 1\ІІІІС~.'Іt.'ІН:. <І 

•,Іf\l' Н СІ\ІІрІІ ІІj1ІІІ'іІ.'lіІІІ со!>і. llc:t ,$ill\j)IIIJiiB 11. 

Тоіі е:1\ІІІіІ, ІІ:ІІІL'. ІіL'> ш~·юІt= СНІ)t:'Ї нн:tr·,)рtІ}lІІ nі.т.-

ІJtІІІів І\:НІ;t.1ІІЕІ(І,, 

Ч11 JJІІ І':Іr.;nж J<ІІІ:І.ІІІ 01 n no;t~·? 
Так, пр•>фесор; о.1ІІіІІо:. rtt:Іl'.1ІІBiirrІrc IІJ,'l в;Іt', ~~ n•)nae 

<':І /1,1 НІ\ІІі'tсІ. /1.1\ІВ:110ЧІІЇІ острпв 

Остр о в? 

.-\1!0 І!р:ІВ'!\" fо.:;І/1\\"1111, /1:1 ІІ:І/111/Г" ІІІ.' ІІІ'ІС'.І!!ОJ'ІІ Ш1[ІВЗ• 

.. , fJ о 

Як ес l'Ti!.Іt) с~І. І k·r? 
5J С'І\<>р•> 't••Bi."t<Ш t:H. '1•1~.1\· \ІіЇІ І':ІрІІ\11 lll' ІІр()!о:().(()В 

іІІ ІІ ІІ 1111\ЇрІІ і .~:ІТ\'!ІІІ!П Cf/, 

Чо\1~·. І k;t, '1!1\І.\·? 

-- Бо зr.вір Сl'ЇІ є :ІроІі:ІСІІІІі'І .'{ ста:н,овнх п.1ІІТ. 11pr•· 
ф~сор. 

Пос.·tїдІІі C'IOR<I К<1Іtа.1ІІЙЦSІ RІІК.11ІК3.1Н цї.lу reв0.1f()ЦJIO 

в :\tОЇЇt rо:ю~і. Я нн.1оu~·н сн сt-:орснько на нершок сего 

нтвіз. яt.;е пос.,~·жн.ln н:вt за rатуrюк. Воно ()~·.1n твсрле, 
IICilpOHIIK."IItHt.' ТЇ."Ю, :1 ІІС :\1ЯГОНІ,Юl ЩІТСрlЯ, ЯЮl R.l:lCТIIBГI 
тнорІІтt. тї:r:1 сю: :чоrсt,ких вс.1иканів. Одн:1t-: ее тверд~ 

rЇ:ю :\JOГ:tq ()~·тн 1-'іСТІІІІ:\1 ІІаІІІІІІрО:\1, ЯІ\ СС ()~·.10 n СИХ дЇ.lЮ· 
Bif!;JІ,HIIX .li•HЇj)HT. Я :\ІіІН()ІІ ОХОТУ З:ltfiiC."ІIITit ССГО IТOTROra :\!ЇЖ 
нсрс.:щотоnонІІ:х н.lіlст~·нів, тnюt:< як чcrcn:1xtt :1no а.lіГа

тnрІІ. 

t Ії, t'l'ii ІІОfЧІІІЇІ хреІіl''Г, ЯІ.:!Ііі .1Cf11t\IITI. llill' ш coui, ~ 

r ІіІ.11\ІІЇІ j (іс~ ,'l~'l'Oh'.. ~·.1HJ' Rll:tilt' :\ІСТіl,'ІЇЧНІІІuІ :ШУh:; 3.1і1ЄТІ» 

l'fl, :'\f11J Sll\ С~ ІН.'ПрандоІІn.І'J.і(}ІІС, Щ() НіІі зpoб.letlllt'i 1 :\1СТ:1.1Ї 
111111.\ ІІ'РІТ раЗО:\1 СІЮЄІІІІ\:, 

Н !'1,0:\1\' НС f'i\'.10 С\':\ІІІЇВ\', Іlотнір. НІ\1111 О~'В .lOCII :1<1Г:lд· 
1о.:• ·ю ,·чсtюr•• еві тн і яt-:ніі :шо.111R ІІl'Ра:~ ,·ян~· \tоrякін обох 
!IO.lOBIIII Зе\tСІ>КІІХ, 0\'R ТІІ:\1 (іі."ІІІІІС' І(ЇІ\<НШ:Ч ~!RII!IIt':\1, nn~am.: 

1-~ін ().\'в .:xї:to:'lt .lю:tСІ.КІІХ РУ"· 



Мн н-.' -.Іа.ІІІ о..1Н<ІІ\ час~· :1о стр<ІЧL'ІНІ. •\\ІІ .'ІL':.ка.ІІІ tІ.І 

хрсбТЇ ІІІ.'ННОГІ) р0..1іІ ІІЇ..1В0..1НОГt) судН<1. НІ\\.' ВІІГ.lНда.lо НІ~ 

вс:ІІІ'ІL'.'Чfа рІІі>н :іі ста.lІІ. Нсд Лt'Нд :>.Іав здорову П\..11\у нро 
НJ,ОІ·~ Tt'llt:p. а :.111 3 J:\oHC\.'.1(.'\1 I'O.J.I\,111 01 ,'і Т\1:\111 ЇІОГО 110· 

Г.lНЩІМІІ. 

Сі!:-.Іt' тr>дї 1юч~·.1н :'-ІІІ в в:~адї ІJ~їІІ•І\uт. нюІїt Іtl'ВІІО ІІо

хо;щв ві.J.. Р.'·хів шр~·(j11 і су..11ю ноча.1ос1. р~·хапІ. :\111 щ1.111 
За.1едUІІ ЧНС,\' В.ХОІ\ІІТІІ СН, .\ТО ЧОГО :\ІЇГ, Ті\ НП ЩНСТ€ біГ ііО· 

ГО ІІС {j~·в СІ\ОрІІіі. 

ЯІ\ довго він .ll'ТІІТІ, ІІо:~с:-.ю, 

s1 11с д()аю; а.1с \\•ХІІІ ііочу ;,ш()апІеТJ, сн впірІІ.\'ТІІ, нні 

~І ІІС' .1<ІВ{)Іf і ;ші С().10;\ІІ\ІІ ."·НІ СВО!: ЖІІТ€, 

1\<шадІІfІlІ, :o.ti1· lltt: :'-ІеІІІІІL' <:1\:t:ЗіІтн. Ми :чюзу:\Іі:ІІІ. щ 1 

треlіа НІ\ОСІ> ПОрО:-J~':\ІЇТІІ СН :-1 С\1:\111 ШІШІ:\111, ЩО ()~',1\1 'ii\:0.11\Bl'· 
ні в серt'..1ІІНЇ. Я ІІІ~·І\нв ІІ•J \lЇ.Іі:"-І хrебтї за нІ\ою .. :йрою, 
0..1ННІ\ 1\,'ІІІТІ\ CTi1.li>OHi СІ\ріЗІ, ()~·:•11 :o.tiHHO CIIOfHi і І'."НІДКі. 

В додатку :-.tіснщ, сховав си і Іl0.1ІІІІІІІВ нас в цЇ.lІ\ОВІІТЩ 

те:о.Іриві. 

ВІ\іНІlІІ СЯ .108Г<І ІІі<І Щ\Н~'.'І<І. ,\\оп НСВІІразна П:\:\.ІЯТh НС' 
ЩНІГ<ід~·t: соГJі всї:х :-.юї;х врn:mінІ>. Я 11р11rадую собі ті.1ЬІ\ІІ 
'-~дну о()ставІІв~·. В часї, нк :о.юре і вітер втвха.ш, я чув нкіс'> 

r.1~·xi ЗВ.\'1\ІІ. доходнчі до :\tенс з r.1убини, нїб11 с.'Іова якоіс•· 

команд11. LНож би то б~·.1а за таt:мннча за.1ога, про яку 

світ не має жадного nонятя? Llto за •1Юди жи.'Іи в тому 
судні? Шо за механічна св.1а твоrш.1а таку, надзвичайну 

скорість? 

Поча.юсь свнтавє. Рюші мракн скоро розсТ~'ПИ.lІІ ся. 

Я саме хотів ог.-.ян~·тн корп~·с його, юшй на nомостї тво· 
р11в неначе noзe."\ty п.1итформу, І<оли нараз судно поча.11) 

занадатись 11ід воду. 

- О, до чорта - крнчаtІ Нед Ленд, нопаючн 3Вінк~· 
tt.1нт~·; -- відчнняіітс, ІІенрнвітні не.1юди! 

На наше щастt: с~·дно nереста.1о потапати. Наг.1о до 
нас дійшов з середини звук, неначе хтп розбивав зелізо. 
Одна n.1ита ніднес.1а ся. зиnив ся чn;J()віІ<, ІІ10СЬ пробур

мотїв і сеіічас сховав ся. 

Незадовго потім з с~·дна вийш.1о вісhмох замаскова

них· .1юдиіі і nотяr.ш Н<1С в сІ.'реднну с~·дна. 
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РОЗДLТІ VIII. 

MOBILII Df MOBILJ:. 
Сю ІШСІІ.lt.ну нашу тяганІІІІУІ довершено 1і скоростію 

n.ІІІСІ\<ІННЦЇ. Я др0Ж<1Н На JtЇ.l0:\1~' ТЇ.1Ї. 3 КЮІ ма.1И МН ДО 
.1ї:ш? Без с~·мніяу, ес бу;щ ІЮ Ві нІ\ісt. 11іратн. Hh:i но своєму 
f)І'раб.1юва.111 море. 

Як ті.1мш нузенt,ке Jнтюt.1о зачІІНІІ.lОСL. за на~ш. я· о
ПІІНІІВ ся в тt.мі кромішнііі. Мої оч11 11е ~юг.ш розріжннтн 
ні•юrо. Під ногами я •tув зе.1їзні перстснї драбини. Нед 
Ленд і Ко11с~.1ь, як11х також крінко дсржа.ш, йш.ш за мною. 
Скоро нід'ІІІНІІ.lІІ ся двері і не :\Іеншс сІ\оро :·ш собою за
чннІІ.lІІ ся. 

Мн бу.ш С<І\tі. Де, я н~ міг скнзатн, &НІЇ навіть уявJІТІІ 
собі. Нее бу.1о чорне т;Іh:. що мої оч11 не моr.1и яr.1едїтн 
наіі:о.tСІШІОГО CHЇT.l<l. 

ТІtмчнсом Нед Лснд, незадоно.1енніі з тн~-:ого новодже· 

ш1 .1ан но.1ю сному обуреню. 

- До СТО чортів - · КрІІЧUВ віН ТУТ •.1ЮДІІ ІІрНііШ.1И 9 
гостину до Шкот.1яндцїв, а вонн гірш каніtіа.'Іів. Яб навіть 
не дивував ся сьому, ті.1ьки я заявляю, що nон11 не зїдять 

мене без протесту. 

- Усnокій сн, прняте.1ю, успокіА ся, - nросив спо· 

!<ійно Консе.'Іь. -Не крнчн за скоро. Нас ще не засуджено. 
-- Ще не цї.1ком, - остро відрубав Канаднєць, - та 

ti не да.'Іеко до того. Сnрава стоїть дуже кепско. На щастє 
я ще маю свою ножаку і я nотрап.1ю ще нею орудувати. 

ПершнІі з тих піратів, що nок.1аде на мене свою руку -
-- Не дражни себе, Нед - СІ\азав я rарпунщнкови -

і не комІІроміт~·іі ннс всїх сноt:ю з~·хя<t.1остію. Хто ~нає, як 

BOHif обііfд~'ТЬ CSI Ще З НаМІІ. Скорше ЯІІВЇдЗЇtМО, де 1\111 €. 

q почав JІазнти. наnперше на:\Іацав зе.1ізн'' стіну. По· 
тім зясnтаючн ся язад я зачіnнn ся о дерев.1яннА сті.'І, дов· 

ко.1а нкого стоя.1о кілька стіт.нїв. 'до.'Ііяю'І нашої ке.1іі за· 
кр11та буда .1ьняною матою, яка r.1~·шн.1а наш ст~·кіт ніг. 
В стінах не б~1'1О жадн11х яіко11, нї двсрніf. Консс.1ь n.цучн 

в nротнвну сторон~· наткн~·я ся Аа мене і· ми 'r:i:и\f nіш.'Іч 
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на ССрСДІІН~' КіІЮТІІ, pu:i:O.~ipll ИІ\UЇ HllltІIOI.lll :20 СТЇ\1 ІJ~ро \((, 
ВІІсотн t:Ї Ht'.1 ш.: :о.Ііг З:\ІЇJЧПИ, хо•І C<l:\t ()~·н як НІ.СОКІІіі. 

Вже від иін годннІІ !IO.lOif\CH€ наше не rІOІ1J1:1B.lЯ.lo си, 
КО.lІІ Ш1Г.1о r..:о:о.Ішtт~· оснітн.1о ШІ ІІро•Іуд нене сніт:ю. Світ,,~, 

бу.1о Т3КС Cll.li>HC, 1110 И :і ІІ~рІІІу НС :\ІЇГ ДІІНІІТ\t СН. 1\о iiOI'fl 

нснос·гr1 н нізнав, Щ(,) тu .. li\',10 те ca:\te світ:Іо, яю: свіТІІ.'ІО і 

на дворі і<Іh: чуднч. По хв;t.ІІІ ~; відr.:р11в о•ІІІ і ІJutіачнн, 111'' 

CHiT.lO ВИХОДІt.lО З ІІЇBf.'II•OUrt ІІСНІtІJІtІНrІЮІ"О, ІІрІtІ.:ріІІ.lСІІОГr І 
Н СП.lЇ h:3ЮТИ. 

-- Нарсштї :-.южна xo•r tі:JІІІІТІІ ~.·r..:.нІІ:ІІ~·я І k:І, ню1іі 

З tiOiiOJKOIO В руцЇ СТОНВ В оборОННЇІ1 ІННІІЦіЇ. 

Так, -.сказав и о.1.ннк :і Ш1:<.tJt са,ш:-.ш rнс ІІt' .'іІІВ· 

сt:о.І НСІІО. 

Будьте п:рн~:ІJ:ні, ьі.:tо:~нан 01 р.ВНіlЖІІІІіі 1\оІІСt' 'І'• 
OcвiT.lfll€ ЮННТІІ IIUЗH<1.HI.l0 ;ю(ір~ ІІрІtГ.'ІНН~'ТІІ СН о•~,. 

СТіІJІОВНЇ. Бун \t НЇІі ті:JІ,К\1 сті.1 і ІІИТІ• СТЇ.lІ•НЇН. J1Нl'рІІіі 1\С 
6у.ю видно зuвсї:о.t. Не.· 'ІУТІІ бу.1о ІІїикurо 1·u:юс\'. Rce :і.1іІ· 

ва.1о си б~·п1 мсртНІІ:\t. Ч11 с~·днr) р~·х:1.1о си. ЧІІ ІІ.ш.ю ІІ't 

ІІОНСрХНЇ :\ЮрИ, 1 111 ВІІірн~·.-ю Н ііОГІJ Г.l~'(}ІJН<ІХ. ХТО iiOJ'f) 

~tіг зtіагнуrrн. 
Через хви.1ину ІЮ'І~·:шсь:\10 скрІІІІ 3:t:о.tкін, .1нrрі н:.:r

чнюt.'ІІt СЯ, а 8 COf1fJ1ІІHY yвil'tШ.lU ДВОХ :..ІуШІІН. 

Оден З HltX був НІІЗЬКИЙ, дуЖС :\I~'ШJ..:y.lSIJ1HitЇІ і ІІІІІ!Ч\ 
КОІ1.1СЧИІЇ, З СІІ.lЬJІОЮ ГО.lОВОЮ, густо зарос:юю чуrtрІІНОНІ. 

ТОВСТІІМИ Н~\Са:\tИ, СКОрІіМ11 і ІІрОНИІ\НЮЧІt:'-111 O'llt;\1<1, ЯІ<і ТО 
прнкмети нідзнач~·ють насе.1е11є по.1удневої ФраНІ~ії . 

• 1ругніі мущина зас.1~т~·є 1tH бі.1І>ІІІ док.lадшtіІ ош1с. 
~·ІJсІІІtК Іратіо.1єта або Енrс:нr б~·вбн ЧІПСІН з його .1ІІІ1Я, Яh 

~ відчиненої h:НІІЖІ\11. Я :іанрнмітнв ііого го;ювн: 'Ч'ІІІ,~t~.·

ти СКОро; (а~ІОДОВЇJ1Е ІІОЗНИК I'O,lOB<! JЇОГО /)~'.1;1. добре 

H:t~:t.lЖeІJa На J1<1:\ІеН;1 Х. а ЧОрні ОЧІІ .1HHJI.lИ С'Т .10І~:,р\ТІІ ~ 

хn.ї·'.1НОЮ ПСВНОСТІІЮ; С!ІС'І\іііНіСТІ> · бо ІІІКірз іі 1 >Г(). тро· 
:'\Н (t,1Їда ВКйЗУВЗ.13 На JЇОГО ХО.lОДНО"рОВІІ\І'Т;,; l'І!t'pl·iю -
ВJНШ:Іrну СКОрІІ:\ІН p~·xa~tll ііОГО llltC(rJ\ИX 6•1r•H!A: і НЇдВ<Н~· 
- - ІІ0З(1ЯІ\ ііОГО Г.l~'бОh:ІІіі RіддІІХ СНЇ.'l'НІВ 11р0 HC.l\11<~' С\1,1~1 

:• "1'1\' f\. 

Чи :Іюдннї сїіі u~'.lO '.15 'ІІІ 40 .1їт. н не :<.Іожу ск:1зати. 

В!н t'i\'B ВІІСОКІІІЇ, :<.tав BC.liiK~ tJO 10, ПрЯ:<.НІіі ніс, ~ІСі !О НН · 
тяті ~·ста, ч~·доні з~·()н і гарні р~·юІ. Чо:Іоніh: ссіі G~·11 н:~:·: · 
крзЩІІ:\1 оказо:-.1, slh:Oro и r.;о,lиСіудь б~JІІІІН. Осоt1.1ІІВо:г 
Пplth::\!CTOIO ііОГО ~~~їІ\1 ОЧІІ. Н<\С~діt\Є'JІЇ :lil.lCt\0 О;ШО Ві.1 
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. l р:; І ' ОІ ' •> Т<ІІ\ , Що 1\0it l t :\ІІІ І ', ІІІ і)ачІ:тІІ дор,І . І~ ХО~І 0.1ІІУ 1 Іе· 
1'11('j'TI III у П ІІ .'{ІЮ!ір,\Т ;t, 

C~t ІІрІІh:.\1l'ТіІ . НІ\ 11 ІІронір•tн Cl' uніс:нt дан:J:t<І ііu-

ч~· ~Іот:ІІІвісп. ()ачІІТІІ д:І.'Іl'І\о СІІ:ІhІІЇііІІІt:, 11..: с~ 6~-.'Іо в Нс;хз. 

•\•>.111 t"Cii JrtГадnЧІІІІіі М~'ЩШН\ НІlЇШІН В ЩСJ СНОЇ 0'111, ЇІОt'О 

В середнну увійшло двох мущнн • 

. -·ронн стріча:ш ~н. /ioro очні ппвію1 СТ)ІГ~.lН ся, щоб н 

-:'l' ii CIIOCiU ЗЖ'НІІІІІТІІ t.:pyr ВіЗІІЇ і З.J.UBЗ.lO СЯ, ШО ВЇН ПО· 
.-Jі:н,ІІJував J:\IL' IIIIICHIIJi 1 1Срез Bi.J..J.~I.lCІH: П(lC.'l\ICT і nrоІІІІ{бЗВ 
1і t ІГО, хо ч() 11 В і !І :ma.'i.u;J.IIII СН на .1НЇ \!ОрІІ. 
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Оба мущиии и шапках зроб:аених зі шкір :о-юрських 
видрів і обуті в чоботн зі шкір морськ11х псів бу.1и одяг· 
нені в особ.1ившу тканину, ика давала ІІовну свободу ру

.хам іх ч:аснів. Висшю1 з них, ненно вожд cyдtta, мірнв нас 

з великою увагою, не сказавw1t ні с.:юва; потім звернув
шись до свого товзрнwа говорив з ннм невідомнм на:.t я

зиком. Сс був звучний і мягкиіі дія.1єкт. 
Другюі ВідПОВідав Ті.1ЬКИ ІІОТі11\)"В3И€М ГО.10ВИ і СКа· 

зав два, три нсзрозумі.1і впроtІі)( с.1ова. Опіс.1и він наче ВІІ· 

питував мrне своїм зором. 

Я иідновідав по фраицузьюа, що я не розумію його 
мови. Однак він :щава.1ось не розумів мене. і положенє 
ставалось що раз прикрійшнм. 

- Колиб пан тільюt розказа.1и нашу історію, - пере· 
рtіав Коисель, - можеб тоді .сі 'пвиове зрозуміли деяке 

слово. 

Я розпочав оповідати про наші пригоди, вимов.1яючн 
кожднА склад виразно і не опускаючи ані одноі .а.рібни· 
ці. Я описав наші імена і ранrу, представ.1яючи ім себеt 
професора Ароиакса, мого слугу Коисе.1я і пана Неда 
Леидв, гарпуиьщика. 

Муmииа з мягкнми і .:tагідиимн ОЧИ)-13 слухав мене 
спокійно, навіть чемно і з незвнчайиою увагаю; однак з 
його виразу не можна бу.1о вгадати. чи він розумів моє 
оповіданє. Коли я скінчив, він не сказав і с.1овечка. 

Можеб краще говорити до них мовоЮ, яка найбільше 
.принята в світі, себто аиrлійською. Я знав єї таксамо, як і 
німецьку - досить, щоб nлавно читати, однак не В'-fів ще 

полравно говорити. На всякий случаіі "'" мусимо якось по
розуміти ся. , 

- Розказуйте дальше, - сJ'азав я до гарпунщнка; -
говорітJJ доброю ·анrлійщниою. 

Н~д не давав ся просити і почав свою історію. 
На його ве.1нке негодоване, оповіданє його не прн· 

несло більшого успіху, від мойого. Наші пани не звору
шились. Бонн здава.11ось не розУ"'ілн ані мови Араrоия, 
ані Фарадая. 

Зак.ипотаний иеудачою наших фільольоrічинх средств, 
я не знав, що тепер почати, коли Конеель обізвав ся: 

- Ко.'ш позво;ште мені, я розкажу ім по німецьки. 
По'-fн?.rо однак Аого елеrантиих висловів і доброгQ 
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ІІ~Нt:ІПу, IH.\It:lli.>h:,! ~ІОНі! 1:1..' \ILJ,Ia 'l~lh:OA\ it\ii.1HIIX \ТІІІХЇВ. Я 
::•Jo()y,ltiiB Щl' .'ІіІТІІНІІ, a.l\.' Ct: 11\.' IIU:\IUI'.lO. Пk.ш тоr·о o(i,t 

ІІІ..'JІІ<І"І):\ІЇ IH.'pt:h:IIH~'BIIIIICio h:Ї.lІ,"ІІ:О.Ш C.lORIOIII ВідіііІІІ.lІІ. Д,4е· 
,)і 3<ІtІІІШІ.'ІН св. 

Ll' вже ІІІ"іІН.1і.І:І, - ІірІІЧіІrі l k..1 Л\.'11..1, 11\.'рсрІІІ::Іаючн 
\lt)BI/illlh:~· Юt\С ..1П<ІЇЇІІВТІtіі J:'І<ІЗ. --- МІІ ГОВ()рЮІО ДО НІІХ Ті· 

.ІІ•h:ІІ ~юва:о.ш. а ІЮНІІ nнї tНJІІЩЧ~. 

БудІ.Тt: СІІОh:ЇІЇНі, 

\ІІІА\l' ІШМ. 

А.1сж іінчІпс. - - щюфесор. -- ві..1ІЮІ::Іів наш .lt:гко 
~;JIJ<I,i 1 •HIIii ТОІ::\11рНІІІ, Н3:\І IIJ:'IHii..1~Tio СВ ЗГІІНУТІf З ГО.'ІОд~· В 
тій :ie.liJнiii к.1їтцї. 

- - МІІ ще BИ..1eJ:'Iit\II:'\IO ВЮІЙСt.. ЧЗС, - СІ\азав фі.lІ>ОЗО• 
фічrю Консе.11 •. 

-- Пrнвт~.ТІ·t мої - - сказав н, - - ми не мусимо попада· 

тн в rознуку. Н:.1м бу.1о ще гірше. Заждім ще, закн бу· 
.Jемо моr.1и с"nзатн дещо 11евного пrо сего команданта і 
ііого за.1огу. 

- - Я в~ впrобнв собі опінїю пrо них, - відповів 
Не.1 Лснд остро~ - Вони є чисті боми. 

-- Добре! А з якого краю? 

З кrаю батярівІ 
- - Мій хоrобриn Неде, та"нй краА не є зазначений 

!ІіІ М:JПЇ CRiTa; R ОДН:ІК ГОдЖу СН З СИМ, ЩО ОЗНаЧИТИ ИЗ• 
ціоиа.1ьність сих двох незнн"омнх є досить тяжко. До

гидую ся, що вітчІtна іх обох мусить .1ежатн в по.1удневнх 

tJКО.lІІЦЯХ, ті.lьюt- не мож напевно сказати, чи ~'ОНИ· Гіш

rІ:Іннї. т~'rки, АrабІІ, чи Індіянн. А :\tOBY іх ГО..].Ї розsміти. 
Невигідно є не знати всіх мов. - сказав Коисе.ІJь, 

або НеВИГідНО Е Ht: :'\ІНТН О..].НОЇ ЗаГЗ.lЬНОЇ МОВИ. 

Ко.1н він сказав сі с:ювn, ..1вері відtшин.lн ся. С.1ужачнй 

явійшов і пrинїс нам одїж зrоб.1ен~·. з не:Jвісиоі матерії. 
Я сейчас пrнбrnв ся, а :\!ОЇ товаrнші так са:о.ю. Тнмчасом 
с.1~·жnчніі --- нїмнй. а може і r.,~·x;,;~ - - иа"rин сті.1 і ІІОЛО· 

/І\11В TJ:'IIf TЗJ:'IЇ.liOf. 

- С~ ВЖе ПОХОЖе H:J ,1I0..1Hn, - СІ~ЗЗ3Н КОІІСе.lЬ. 
- Ба, -- с":.1зав впертІІіі гарпуньщн~о;. -- що ви .ІІУ· 

"'nєте про іх і..1~·? Чеrепnшюrа пс·чінка, начІшяюtn ЛЮ..1Оі,~ 
біфстейк з мorch"nгo пса. 

Побаци~ю. - сказав Консе.1ь. 
На сті.1 постав.1еt-ю \/Осяжну посу..1у юt посідатr 
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на сті.'ІьL..Ї. І:>с:шt:речно щt ~ш.ш до дї.1а з ЦІІНІ:ІІ:юваншш 
J]IOДI>Mit і 1\О,НІб Ti.ll\ Не С~ С.l€1\Т}НІІJЧІІС І.:ВЇТ."ІО, tiKC ТЬ~ІІ.'Ю 
нас - яб дршв, що ~~~ десь н Аде.1ьфі гот~.ш n Лївер
пу.lь, або в Гренд готс.111 в ПарнжtІ. Мушу однак сІ\азатrt, 
що не бу.1о там нї х.,-іба, вї нннн. Вода uy.1a сніжа і ttнста; 
але вода ся не вдоволи:;а с~нtІ\у Н~ді.l, Між стравамІt, нІ\і 

ш1~ nршtесено, н ttі:інав І\і.1ьюІ рю), добр..: Jattpaн.1t.>ШІX: 
а.1е щю деяІ\і, хоч знамеюtті, н ІІL'~ІіІn ІtоШІТtІ і не :'.tіг ска
затн, 'ІН то зьвірнта, чн ttрІІна. НачІІІІt: 6~·.1о дуже r~·стов
не. Кождn :южка, янде.1ещ •. ніж. тnрі.1ка :ш1.111 пнрнту ()\·~.:·

в~· N, а нонерх неї с.1ова 

:\l()hili:oc іІІ ІІІОІІіІ~.:. 

N. 
Буква N бу;ш бе:ml'Рl'Чно Іюча·rковоtJ буквою імени 

сеї загадочної особи, що 11ануяа:ш над морським дном. 
Нед і Консе.1ь не ду~а.ш над снм богато. Вони по· 

глочува.1н їду, а я з нимн. Поза ТІІМ я вnеянювая себе про 

нашу судьб)'- Очевидна річ, наші господарі не дадуть нам 
загинутн з голnду. 

Все має свій кінець, нес ~Іннзе, а навіт~.о го.1од люднй, 

що не ї.1н нїчого через 15 годин. Вдово.'tняшн наші смаки, 
мн думи.1н про сшшє. 

- Тепер я внсплю ся добре, - сказая Консе.'tь 

-- І так само я, - додав Нед Ленд. 

Мої оба товариші пrостягну.1н ся на .:щванї і скоро 
посну~1н. Я однак не міг заnлющнтн своїх очий, бо за бо· 

rато гадок тиснуло ся до мойого ~юзrу, за богато нерозвя

заних пнтань тиснулось до його. Мені здавало ся, що ся 
наша машнна сnускаєть ся аж на саме дно моря. Страшні 
nрнвндн станулн переді мною; я ба'ІНВ в тнх таемннчнх 
оселях цілі сяітн невідомих зьяірів, від якнх ее підводне 
судно зовсім не відріжняло ся, і так само рухало ся, жн
по, страшне, як І вони всt. Потіи мій уи успокоїв ся, моя 
уява заб:rукала в несвідомість і я скоро ·попав в глубокнt\ 
сон. 
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НОРОВИ НЕдА Л[ttДА. 

я І , 
1\ Д.UНГU Н (ІІ.ІН, ІІІ.: TSJI\1,1I0 1 а.ІС ШІШ l'ІІ!І ,\!\СІВ тре· 

ВаТІІ ДОВГО, бо ПЇС.1И НЬОГО МІІ ПUЧ)'.111 С!І :ЮВСЇ:О.t uід· 

свіжені. Sl Іtробуднв ся першшї. Mo't тон~trн:І' і щ~ ІІl' py
xa.1tt С!І і .1ежа.111 простягнені в cuoix кутах. 

Ко.1и я нідшtв ся зі свого трохи за тнсрдого .lіж..-а, н 

чув, що мій ум свобідний і чистиіі. Я зtюІщ звернув t·ною 
)'ІJагу на нашу кс.1їю. Нїчо не з:.tіннло ся. ВstЗІІІt:оІ оста· 
.'ІаСЬ - ВЯЗНІЩСЮ, а ВЯЗНЇ - ВЯЗНSІМІІ. Tiw11>KII зі CT!1,ta 

служачиіі позбирав начнне. Я відднхав з тry:rn:\1. ТнжІ\ІІЙ 
воздух давнв мої груди. Хоч ке.1ія бу.1а доснть обшнrна, 
l'ttИ мусї.1и О.'J.нак внтнгнути з воздуха за ()огата КІІСІІЯ. 
В дійсности кожд.шut чоловік потребуе на одну годину 83 
кварт воздуха і воздУх передиханий l'ttaє в собі рівну скі· 
лькість вуглевоrо квнсу і через ее стае· неможливий. 

Внходшю конечннм відевіжити нашу кс.1їю, а разо~І з 
нею ціле підводне судно. Се зродило в менї нове питанє. 
Як командант переведе сю операцію зі свої:\t сvдно:о.r? Чн 
ВіН дістае ВОЗд)іХ хе:.Іі 'ІНИМ процесом, добуНШОЧІІ ПрJІ ПО• 
мочи rorяtш кнсень з хльору потасового, а забиrаючн з 
нього вуглевш1 кнас при помочи горіючоrо потйшу? Чн 
може більш економічним і вигіднійшв~f сnособом, вн· 
ринаючн на повеrхню води, як ес ро6.1ять сомн, ;\topcnкi 
ссавц'і і в cet( спосіб заосмотрюють його зtюн:1 н:1 24 
ГОДІШЇ. 

Я ВЖе М)'СЇВ ПрИСІ<ОрНТИ ВіддИХ, ЩОб ВИТЯГІІУ"'Іf З ВО• 
здуха до решти кисень, коли наг:rо я почув струю свіжого 
воздуха, зйкрашеного сільним випаром. Се t)~rв пnкrin.:rя. 
ючий моrський вітрець, наповнениА ще до того йодиною. 
Я відчинив рот, а гр~·дь моя насичуналасt. свіжими частин· 
ка:о.tн воздуха. 

Ко.•ш я вднхав сей воздух свобідно, я хотів знайтІі 
провід, яким входив сеА благородний гість в нашу ке.'ІЇЮ 
і довго не г:tядів за ним. Над дверми був nентн.:rятор, якнч 
nовні струї свіжого воздуха вдира.1н ся в нашу вязинцю. 

Я робив ·свої спостереженя, коли Нед і Консе:t прn-
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(jудІІ .'ІІІ 0 1 ІІІ .'І 1111. ІІІІю .\І cl'ro Оіt\НІІ.'І ІоІu•юн• •ю.ід .\ .<ц Botrн 
11roтcr.lll СІІОЇ 11 1111, ІtІІПІІ'ІІу,'ІІІ С)І і СІ\ОЧ ІІ ." ІН СеЇІ'ІЗС Іtа НОГ((. 

Ч11 1\:1\1 Cl lil.ll l ДО(ІрС, • ІІІІТаІІ l"~l 1\o lfCC.'I I• ЧСШІСНЬКІ'} , 
.' t~·it\c ДtІ(,рl', \tiii Х.1о ІІЧс. А u11, Іt аtІС Лt'ІІд? 

Який з ножакою 8 руці ct0tl8 8 обороннІй nозицГа. 

Здорово, професор. Мені заєть ся, що тут маємо 

морський вітрець. 
Моряк не nомн.1яєть ся, і я розк~ ,в Канадийцеви все, 

що стало ся в часї йоrо сну. 

- Добре, - сказав він, - ее вияснює сї ри...:и, якІ 
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•ІІІ 'І)'.ІІІ, 1\ІІ.l\1 ІІіІШ ІІирtt&J.1ь nuбa~нu Лїнко.І••ІІа. 
- Зопсїм ПІК, шше Леttд; ві11 ttабврщt ноздух~. 
- Ті.1ь1ш, пане Аронакс, я не :шаю, ";о гра тенср го· 

д11на, ко:ш часом tІе обідова пора. 

-- Обідови нора, иіn добриn товарнш~·. Скажіта. 111.1.· 
ше ~·нїдіltІt', Сіо сегодня мн тут вже друrНІ1 дrнь. 

- ТаІ\; -- сІ\азnв КоtІсе.'Іь, - то мн сп:t.1ІІ 24 годшtі? 
Тuка моs1 rадкu. 

- - Я не протнв.1ю ся тобі, - відповін Нед, - але 
снїдu1ІЕ, ч11 обід, м11 привнтаемо радо с.,ужаtюго, що він 
Ht! nршаесе. 

- Пан~ Ленд, мtt мусимо вважатн на тутешні праІщ.tа, 
xo•t нАші апетнтІІ внперtJІ.или вже і обІд. 

- Се все такr, як ви, nриятмю Консе.1ь, - сказаІ 
Нед нетсрне.1нво. - Ви ніколи не розгиіваете ся. зансіг.ІІ.и 
сnокійні; вtt за все дЯК}"t!Те і радше вмrр.1нб з голоду, чим 
11арікалн. 

Час мttШlD і !\ІІІ всї страшно зголоДІІЇлн: а служач11А ке 
показував ся. Сс вже бупо за довго ждати; Нед, .lІ.ражне· 
инА що раз то бі.1ьше гопод.ом, прямо waniв і я побо10818 
ся мимо даної мені обітшщі, що він иаробttть ttaм KJtono 
ту, коли ті.1ьки здн6.1е котрого з прис.1угн. Через дві ro· 
дині' Нед ~<ричав, гукав, та на дврмо. Стінн 6ули глухі. В 
судні не б~·.1о чутн нічого і ся мовч&нка бу."Іа страшна. 

Я був нерелякаинА, Коисе.1ь сnокійннn, а Нед Лrн.а 
ричав. 

Саме тоді дав ся чути звук з надвора. За хви.1ку двt
рі ВЇдЧІІНИ.'ІНСЬ і ЗЯВНП СЯ С•Ч'ЖЗЧНЙ. 

Заюt я вспів добіn-11 до нього, Канадиєнь юшув вж: 

його на зем.'Ію і держ::~в за горпо. Служачнй дусив ся. 
Ми разом з Конселиом забнра.1н ся увільнитн бідИ)' 

жертву Недового гніву, і<О."ІН нагло с.1ова внеказані по 
фраащуз,,кн мене наче вкопалн на місцн: 

- Усnо~<іАте ся, пане Леид: а ви, nане професор, бу.n 
ласка вне: "ХаАте, що скажу. 
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PUJJH.'I :\. 

U:rce Gytt h:И:О.Шtt.1~tІІТ, що таt.: rоtюрнв. 

І І а ,·і {\'ІІJІt:І І k.1 Jll'tl."\ .{іршш СtІ, а ,·,І~ if\a•tІ•~~ ~·ІіІ ІІА\~ 

ІІJЧІГU.'ІО:\fІІІеІІІtІі RІІііtІІОВ ІНІ :Ш:.tt\ Д:.tІІІІіі СІІОЇ:О.І JІ;ІІІІJ:'оf. Tat\a 
в. ш~·п. uу;ш tщщшд;ІІІ ra на сї:-.t судІ ІЇ, щu ІІЇ пдсІІ L'~· х ttl' 
:t ра:1:m.~'ІНІВ ur'.''l н.·mІ, 111\l' 1\0ttymш ccfl с;І ут~ІІІІfЇІ п11 ро тн 1\:t. 
Ш.ІдІІііЩІ. 1\ощ·~·;JІ, ІІЇІ\:ІІІІ\11 СН (Юf щю·rн СІІщ•Ї Ro 1':, а 11 ІІрІІ• 

()ІJтніі жд:tв ІШ Ішс.ІЇ.1ЮІ В'ІІІІІКУ Неда. 

1\о~tаtц:шт оІІ~'ІНІІІfСt.. о 1\ЇІІсцІ, сто:ш :J :іа:юл:~ttІІ:\111 РУ· 
1\іІ:\ІІІ І".lSlдЇR на ШІІ" .t ис:шкuю yшt·ota. Чн ttіІІ :-.ю.ж~ ш.: .\О· 

тїн t·oвorІпtt't Чtt :\imtie нitt :,к:t.lymtв, що сюt:Jав до ІІ:.tс снх 

1\Ї.lbi\J фpatЩ\':tt.t\11."\ с:Іін? МоЖІІ:І ті.lІ·І\Іt ;tt>І"a,1y nатІІ c•t 
11u кі.н.кох хнІІ.lІІІІах Мt>А•t:ІІІН, нІ.;оІ·о нї.хтu :1 11ас н~ 

с~tів ttсрсрІшапt, нін сІ\uзав: Панщtl", н r••ІIOJHU 110 Фrшшу· 
~іІ>~ІІ. ctlll".lЇiict,f\11, ІІЇ:\Іl'ІlІ•h:ІІ і :JHT\11\CI•I\II, 5J :-.ІіІ' ві;шонk'ГІІ BC.l:\1 

ІІрІІ 1\ШІІііі ІН.'J'ІІІііі CT("'i•ti, tl.le 51 XUl'ЇH lll'flllll' ІІЇ.ІШТІІ вас, 
~ оніс.1н роЗ,1\Мі\ТІІ добре. 1стоrії ко:т;щго :J вас го.:.ш.111 сн 

:.і со()uю 11 ГО.ІОІІІІІІХ TOtJI\tlX і ІІІ:рСІ\ОІ\:1,111 :\ll'\ll' ІІро Ві.lШУ 

ТОТОЖІІіс'ГІ•. Tt'lll'p І! JЮЗ~·мію. ЩО :\taiO n~p~.1 со()ою М. П. 

Аронакса. ІІрофl'l"І.)\ЧІ ІtрщюдtІІІіІІfХ ІІ:ІуІ\ в :\І~·.~ею н Пар11-

ЖІІ, ВІІС.lШЮГо :ta t•r:tІІІЩЮ 11:1 Ш\)'ІЮВУ :'\ІЇСЇЮ, ЇІОГ() С.l~'ГУ 

І<онс~:Ія і Hc:ta JІснда. ~о:анадІtііІtИ, r:ІрttуищІІ~о:а :-l фf'ІІІІ'аТІf 
ЛЇІІІ\О.lЬШІ. 

Я 111\.101\1111 СН 1\Н зrод~·. Ві11 НС ІІОСПННІВ сего ПІІТС1ІІЯ 

мснї. то:-.1у не треб:1 Г,у:ю і відповідатн. Сеіі чо.10вік rово· 

pttн з цї.1комнтшt спокоєм, його реченя uу.1и добrе обду. 
:шші. с:юна чttсті. ~ п;rавність іюrо бесїдІt за:о.tітІІа. Од11ак 

t1 не \ІЇГ добаЧІІТІІ 8 \ІЬО:\ІV СВОГО 1\рЗ~ІІІа. 

-· Ви пснtю д~·:-.t:t.lІt, чо:-.1у то я так донrо не иавідуІІ!аn 

ся до nRc дr~тнїt r:t:l. Прнчииа .'Іежнть в тому. що я пі
зн:tЯІІІІІ нас донго щ·щtв над сим, як з ва~н обійти ся. Не· 
пrиf:о.tні оuстnюнш ІtриRе.'Іи вас nereд тоrо, якиn зірвав вже 
ЗПЯ:lІ1 З .1Ю.'1СІ•К0СТЇЮ· Вн npИRut.'llf WKOДIITif МОЙОМУ ЇСТНО· 
ва ню. 

- - Без т~І\их mн1irin. - сказав я. 

Так? - ronor11в nін троха піднесеним rо.'Іосом. -
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(~· lk1 ІІоtміріu оu.ю сн, що Авр~щм JІІІІІ\ІІ.ІІ•ІІ ІІl'р~·с.1І..1уьзе 
~l~'llt: 1/0 tt~'ЇX МЩНІ:<, а ТШ\СоІМU, Що ІНІ ІІJН.'ІІІ У'ІіІ~'ІІ• 11 сНІ 1101• 

І іІІЦЇ? f)y,,o С~ без ІШМіріu, І\10 Г<ІрМНТІІі ку,·u ІІЦ/)ІШ;І.11\ СЯ 
•J ~т".11. :о.Іоїаш·u судtІа·~ І>у:ю t:l' ()t::І ІІ;І\tіріи, ІІtо 11:111 fІед 

~'1~'11.1. Іtд<І(НІВ Н су;шu MUt CttOЇM ГЩ'ІІ)'ІЮМ? 
В ~·а1х с:юuах tІ відt<рІІи pu:i:tpa;юt~llt'. ,\. Іl' н ма11 ІІа ее 

:t~ ІМ~ IIJIIIJI0..111Y ІІідІІОИі:tІ•. 
- ІІаІІ\:, - сk:а:і<ІІІ н, -- и11 ІІЇ•аоІ·о ІІІ! :щаt:н• 11ро снор11, 

;ІІ\Ї ІІJЮІtіІдіІ\еІю ІІJЮ ІІ:Іt: в Л:~.tерІІІІЇ і ЕнроІІі. Іі11 ІІС ЗІtаН~, 

ЩІІ lillll:l.ll\11 :І~';ІіІрЇІІ :1 ІНІІІІІІ:\1 ІІЇ;tІІо;tІ\11:\1 t'~'-'11111\1 J"ІЗ,l.J':ІЖ· 
111\.111 ;111 k:p;Іitl 1 І~'ВПВ41 ІІ~і(І.'ІІІі\11 В о(ІU:< 1\ОІІТІІІІl'ІПіІХ. Я 11~ 

ІJ~'."І~' ;і!';І,'t~'ІІ;І 1'11 ІІСі'\ ТІІХ :ідUПІ:tіІІ, tll\11:1.111 СТ:Ір:1,І/І СН ІІОЯ• 

l'ІІІІТІІ Иl'Ї ті ВІІІІ:І:tІШ і саме СІ! Ч~'ДОВІІІІlС, НІ<С .111111 11:1:\1 

OДtiU\IY ІІС ГІ.\',10 таііІІОЮ. Н11 :\І)'СЇ."ІІІ tаІ\ОЖ Jрn:Іу:\ІЇТІІ і Се, 
11111 JІЇІІІ\U,'ІІоІІ ІН'J'l'С.1ЇдуНІ~ІІІ ІІ<ІС lfil моrJІХ рn()нв t:e 11 пере. 

І<ОШ1НЮ, ЩО :1.1<1€ ІІеред СU(ЇОRІ Щ\ОГОСІ, ІІІІТНUJН1 \tорСІоІ\01"0, 

НІ\ІІІ'О ТрС(ІІІ 1\UНІІ~ RНІ\)'рИТИ З МОрЯ. 

,\·~·\аіх :ІіІJЧtl'~·и•ш сн ІШ ~Т11ІХ ~<:омаІІдаана. Ч11 д~'\Іа~:те 

І'ІІІЮrІІн ВЇІІ ;t:І.lt..І!Ie СІІОІ\!ііІІЇііІІІС, -- ЩО R:\111<1 фрІІГПТа 

llt' ІІу;шіі T:lf.: l'<l:\10 І'ІІІІІІ.lіІ j О(ІСТрі.lИІВ;І.І<І j \ІОЇІОІ'І) ІІЇ."lІ\•І:l· 

1\ІНСІ С\';11\іІ, tll\ ІІОТІtор:І·~ 

ІІнт:&ІІt' ~·<· :і;Іа.;.юІІота:Іо :І.Іl'ІІ~. ()u к:шітша Ф;Ірр;н·ут ••·-·н. 
р· •н\rнш(,ІІ п· ()ув :1 І){}І)ІJН3І.;~·. що()ІІ ~ІІІІІJІІІТІІ 1н.·ику1 пс

•ІІІ ііунuІІ cr ІІіІrиа;,а,, ~ІІІ щuuуда, ІІІІІІІе. 

,. Н .. р ИІІ ро:\у\ІЇЕ!Тt.', 11:111~. ·-- Пр0,1ОНJК)'Иі18 ІІ~ЗІІ31\0• 

ЧІІіІ. ЩІІ \1 :0.1<110 11r:ІUІІ О(ІХОДІІТІІ СИ З В~\111, НІ\ :\ 8ОрІІГm.ІІІ. 

~~ ІІС ВЇ.'1ІІОІІі..1.НИ ІІЇ•ІОГО, ШІН\ІНСІІС· fjp 1141 lf(Oit\ ~да.1об СЯ 

спор11тн 11pn t'ІІrаи~·. кn.111 с11.1а :\ІUІ':аа :тїве'Інтн наіікrаші 
арІ"рtс..'ІПН? 

- Я В:ІГаИ СЯ ЯІ\ІІЇіСІ> 'І:н: -- І'ОИОJ'ІШ 1\О:'оІ<ІІІ..l:ІІІт; - НИЧ 

не ЗОUUННЗ\'11<1.10 :І.Іене дп ГОСТl'ІІрі€:\ІСТВЗ.. KO.'IIIU u~·в рішив 

ІІОЗбутІІ СИ вас, то.1і Я ~ІіГ ВІІІ\ІІІІ)'ТІІ НаС На R~p.\ С~'ДІ:Ш. ЯІ\е 

СП1.10 д.1JІ UaC puтyнt<ml і ПОТОІІІtТІІ R:lC запа.1:1Ю~ІІІСh Під 
во..1у. Ч11 не ()~·.1об ес моЇ\t за..:utюм? 

То :О.ІОГ,106 бVТІІ ЗПІ\ОІЮ:\1 ДІІk:УrlЩ - 8Ї,1ПОRЇU Я, -

:1.1с ІІt~ ннві.1їзомноrо чоловіка. 
- Професор, - відповів СІ\Оро ~~:ома1щант. - я не на· 

.1СЖ~· ДО СИХ, ЯІ\ІІХ Hlt НЗ:'\ИНП€ТС ШІВЇ.1ЇЗОВЗІІІІ\ПІ. q !lil<t ПО· 

1\інчив з суспі.11>ностію з прн~ІІtН, нажвнх \tеІІЇ r::а:о.ю\1~'· То· 
~~~· Я Не C.'I~'X<liO 6і.11>111е Ж<ЩНІІХ 3:11\0fІiR і ПрnІНУ R:1C не ПО• 
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·К.1нкунати ся біJІьwе на них. 

Се бу.1о сказано ясно. Іскра гнїву і невдово.1еня забле

стіла в очах незнакомого і я догадую ся, що в мнну.1ім 
жнтю сего чо.ювію1 м~·сї.1о стати ся щось страшного. Те

пер він Іюстшшн себе ноза межі nсикого закона, став 

свобідним н нрuндинім того с.1ова значіню. Хтож важнвби 
ся с.1їднтв за ним нн днї морськім, ко.1и він д~е собі раду 

З СВОЇМИ ворогами і на nоверхні :0.10ря? Я~НЙ КОрабе•lЬ 

зможе видержатн удар його чортіясь~ої збруї? Нїхто не 
може домагати ся від него рахунку його вчнtмів. Бог, ко

.,.н віq вірив в него, і с~rмлїне, коли він мав таке - були 

одинокими його судіямн. 

Такі гадки шиба.11н в моій голові, ко.1н тнмчасом ся 
загадочна особа мовчала, замкнена сама в собі. Я думаа 
про нього зі страхом і цікавостію, як коJІнсь Едип думав 
про Сфінкса. 

Після сего мовчани командант дальше говорив: 

- Я звоJІікав, однак я иабирав nерекованя, що мій 
інтерес можна погодити з мнJІосердіем, до якого всякий 
чо.10вік має nраво. Вн останете ся на моїм судНі, коли 
судьба за11роторн.1а вас сюди. Ви будете свобідні, а за сю 
свободу я постаяJІю вам тіJІькн одно усJІіве. Ваше с;rюво 

чести додержати його вистарчить. 

- Говоріть, пане - сказав я. -- Думаю·, що усліве 
буде таке, на яке кождий чо.1овік чести може nристати. 

- І моя така гад~а. Можуть однак вирниутн такі не

nредвиджсні виnадки, які змусять мене замкиутн вас в 
вашій кнбінї на s<і.lька годнн або навіть днїя. Позаяк я не 
хотїв би nос.1угувати ся наси.1ьством, сnодію ся, що ви і 
другі сnовните мої прн~ази. В се1'і сносіб я беру на себе 

всю відвіtІа.1ьність і не nозво.1ю, щоби ви бачнJІи те, чого 

ви не nовинні видітн. Чн годитесь па сю умову? 

- Ми годимо ся - відnовів я, - я nросивбн вас тіль-
кн сnитнтн о одну річ, тіJІьки одну. 

- - ГоворітJ,, nане. 

-. Ви сказаJІи, що ми будемо свобідні на вашім судні. 
- ЦЇJІКОВИТО. 

- Я nитаю' вас, як ви розумієте сю свободу? 
Са:ме свободу ходити. бачити і обсервувати все, що 

довкруги нr~с діеть ся, з виїмком особJІившнх обставин, 
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~н)о коротко с..:сtзапІ свободу, яку мають мої тоиарнші я. 

Та ми Ht розу~аі.:ш себt взаїмно. 

-- Даруйте мені, нане, - почаи я зноиа, - Т:.І"У свобо· 
ду ходнтн ІЮ ня:шичііі ке.1їі маt: ко:ждніі вязень Вона не 

инстuрчнть на:о.І. 

- Вона И)'ІСИТь вдоволити вас. 
-- Що? то мн мусимо зрі"атн ся бuчнтн ще ко.1нсь 

нншу країну, наших приятелів і кревннх? 

- Так, пане. Однак зречн ся сего земського ярма, яке 
.1ЮДІІ НаЗИВИЮТІ> свободою, НС Є ПІ"И:\1 страІІ!НИ:\1 ЯК ВН 

.З.У:'.ІСlЄТе. 

- Ко.1и так, зuкрнчаи Нед Ленд, -- то я не дам 

с.1ова чести на ее, що нїколи не буду пробував втечи відси. 

- Я не нросив иас о ваше с.юво чести, пнне Ленд, -
відnовів командант холодно. 

- Се є жорстокість жадатн від нас того, - говорив я. 
- Ні, пане, ее є ласка. Ви є мої воєнні бранці. Колиб 

хотів, ВІІ через хин.1ьку моглнб опинити ся в морс~кнх 

пропастях. Вн напада.1н на мене. Ви прийшли відкриt·и 
тайни, як11х ніхто за ніщо в світі не може збагнути. І ви 

думаєте, що я вас внпущу на волю до сего світа, який не 
довідаєть ся бі.1ьше про мене? Ніколи! Задержуючи вас 

тут, я бережу не вас, а себе. 
Сї с.1ова означа.1н, що да.1ьша арrументація не здасть 

ся на ніщо. 

-- В такім внnадt<У· ви, пане, даєте нам просто до ВИ· 

бору між· смертію, а жнтем?,. 

-Та". 
-- Мої прияте.1ї, --- сказав я - на ее питанє м11 не 

)tаемо що відпо~tідатн. Нас не вяже жадне с.ІJово чести. 

- Жадне, п:'!не, - відповів незнакомиА. 

Потім вже .1агіднїйшим тоном він продовжував: Тепер 
позвольте мені докінчити ее, що я мав вам сказати. Я знаю 
вас, Аронакс. Вн і ваші товариші не будуть здаєть ся на· 
рікати на судьбу. яка звела нас до купи. Ви знайдете між 
книжками н моїіі біб.1їотсuї та..:ож "нижh:у о морських 

rлубииах, написану ІІІІИ С8МІІМИ. Я читав et дуже часто. 
Та ви всього не знаєте, бо ви не бачшш всього. Запевняю 
вас, професор, що вн не пожа:rуєте часу. пережитого в 

:-.юім судні. Ви побачите царство чудес. 
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Сї с.ювн кuмандшпа ~робили на мен..: вс,1шке uражінt:. 
Не можу занерсчнтн сього. Він торкнув мою с.1абу сторо~ 
ну. І я нрнзабув на хвидю, що сї чудесні річи не вартні 
втрнчшої свободн. r Іо:іатнм, я uід.'ІОЖІІВ на будрІс ріш~не 
се1·о ІІІІТ<Іни, T<t ще спитан, Ш\ називатн ііого. 

- Паш.·, - ~ відповів ..:омандант, - д.'ІИ вас я лише 

"J\<ШіТ<НІ f k:О.ІО", іІ НІІ :t,.'ІИ :\\Ctle TЇ."Il>lo:ll ШІСіfЖІ!J'ё\МІІ ,.fіНВТЇ· 
.1юса". 

Каиіт;.~н He:o.to ск;Інкн~·в. Зив11н ся c.:~yж<tttиii. Канітзн 

Д<ІВ ЙО~tу рО:.іКёlЗН Н :\ІОВі, НІ\ОЇ :\НІ Не розр!Ї."ІИ. llOtЇ:\1 ЗВер
ТаЮЧИ сн до КанаднііщІ і Консс.1я скаJан: Снїданє готове 

д.1я вас в вашій ..:абінї. Ідїть за с.1ужач1tМ. А тепер, пане 
Аронакс, наше снідане е також готове. Прошу за мною. 

Я пішов за юшітаном Нсмо. Як ті.1ью1 пересутупив 
поріг, st оІшннв сн н коrидарн освіт.1ені:о.t е.1ектрнчннм сві
Т.:1ом, і персіїшон не бі.1ьше дозена ярдів, ик відчинили ся 

другі двері. 
Мн встуnи.1и до їда.lІ,нї, украшеної і умсб.'Іьовшюї пре

чу дно. ВисокІІіі дубовнй МІІСШІJ..: сто я я в самім кутї комна
тн, а на йоrо Jю,;тчках но.1искущ1.1<1Сh порце.1яна і шк.'Іо 

неоцїнсної вартости. 

Тарі.lЮІ свіТІІ.1ІІ ся нід світ.1а при:\tіщеного в сте.1ї, яке 

ро:tсїва.1ОСІ. на 'Іудовнх :о.tа.lЬОВИ::Іах. 

На середині стояв сті.'І, богато викінчений. Я сів на 

призначене :-.1енї капітано:-.1 місце. 
Снідане сІ\.1ада.1о ся з кі.1ькох страв, добутих з моря. 

Я не :інан. що ес uy.1o і як зготов.1ено. Признаю що вони 
були досІІТЬ оtачні, та заднха.'Ін якосJ, дивно, до чого я 

скоро привнк. Кожда їда :o.ta.'la в собі чшtа.'Іо фосфору, му~ 
сі.111 отже неї бутн морського походженя. 

Капітан пог.1янув на мене. Я не пнтав ся його про ні
що, та він 11:1 здогад поясняя менї все, що ціюзвіJ'\шс. 

- R бі.1І.нюсп1 страни сї незнані вам, - говорив він. 

- Ви ~ожете їх їстн без страху. Вони е пожІІвні і смачні. 
Від довшого час~J я не їм прод.уктів зе:о.t.'ІЇ і від тодї не 
хорую. Моя прис.1уга, ЯІ\а е здорова, також їсть те саме. 

- Так, професор, море вдоволяє всі моі потреби. Ча~ 
са~ш я нзстав.1яю сїтн, і в~tтяrаю повні всячннн. а часами 

nопюю там, куди ніхто не мае доступу і шукаю за рибою 
в ~юїх підводних .'Іїсах. Мої череди пасуть ся бе3 страх:v на-
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безкuн~чн11х cтemtx ок~<ша. Се ~ІОЇ боrацтв;J , зuсїнні ру
Іюю Тнuрцн нсїх річий. 

Sl puзptiiO ДUCI\UIOІ.lu, ЩU НUШі СЇПІ ~ОСТUВ.їНЮТЬ 

ва:-.t нuдuстаткu~t рнбн, нк Т<)І\ОЖ зрозуміле меиї теп~р. як 

Я сїв на nризначене мені каnітаном мІсце. 

вн добуfjапе снх моrськнх зьвіrів :і своїх підводних .1ісів. 

Не розу:-.1ію ті.:1ьки одного, іменно звідки беrеть ся мясо 

на ваші:\f столі. 
- Се є нічого нишоrо ті.1ьки шинка з череnахи. Tyr 

е троха печінки де.1ьфіна, яка заступnє в нас свинину. МіА 
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І<ухар ро.!У~'Ііє снііі фи.х. І\уш<Іііт4.: нс~:І·о JІ•) тр•).\,І. Тут :\І;.t· 

єтt: о1станку 3 :\JO.lOh:<І "юrсь...:оrо ссавцн і НУІ'"І' 1 ростІІІ! 

Піннічноrо мори. В...:іюш ІІокуншїІт~.: СІІХ ..:овфіт~·р :і alit::\IOH, 
ИЇ..1 )IJ.;JІX Ht' M<tf ИЇЧОГО СЩІІ.ІНЇііІІІОГО Н СВЇТЇ. 

Я КУШ<ІН UCl', Ui.lbllle ;і ЦЇJ.:іНЮІ.:Т/1, HJ.; 3 Г0:10.1~·. ;: І\:1-

JІЇТіІН рО:іЮІЗ_\'ВUН дU.'ІЬШt:. 

ЧІІ ВІ! .1ЮVІІТ~ MOpt.•? · ІІІІТUН И. 

Так, :ІЮU.1ІU. Море є д.1и мене всЇ:\І. Воно ;~а.шна~ 

СЇ:\І :.а.rситІІх нашої зе:чсІ • ..:ої ку:ІЇ. Ві..lдІІХ ііс)Го 'ІНСТІІіі і 

здороннй. Се є t1езмежии ІІ~'СТІІНИ, в якііі ш.t неї сторон11 
ЮІІІІІТІ• ЖІfТt:. Морс € нцї.1еиєм нашо;·о надпрнродног,) і 

чудесного істионаня. Сс є ИЇ'ІО ІІишоrо .1иш :1юбов і р~·х. 
В ньому проивит1 себе Природа R трьох царствuх: міие· 
ра:Іьнім. росднинім і зьвіриниім. Море є незміреиІlм ре· 
зернова ,, м Прнродн. J<y.'lи зе;\1ська rюча.1ась :\Юрем, і хто 

зиuє, чи ;нl нім не скінчить ся. В ньому наиує безмежнніt 

спох1й. Море не на.'Jежитh до деснотів. На його новерхни 

.. 1юдн ще моіІ\уть бороти си, дертн на h:)іСИЇ оден другого, 

а.1е 30 сті11 иід iiorn поверхнею паиоваиє їх кінчить си, 

вn.'lив їх иїнечить сн. Так, нане, жнйте - жийте в г.1убииах 
від! Се є одинока иезависнмість! Там и є свобідииіі. 

Har.1o канітаи замовк. Через кi.'lbiOl хви.1ни він ходІІR 

tю комиатї роздражиеиніі. Потім успокоїв сн, нідзискав 

свою хо.1одність, і звертаючись до мене сказuв: Тепер 
11рофесор, ко.~ш хочете побачити Навті.'lюса. и готовиіі ни 

Jіаші yc.'lyrи. І 
Капітан нонстав :-. місци. Я йшов з НІІМ. По..1війні дRL'pi 

ні..1чнни:щ ся і :1.111 нвійІІІ.'ІІІ в неменше ве.'ІІІКУ комиату. 

Се бу.1а біt1:1Їотеюl. Дорогі меб.1ї з чорного гебаии. з 
мосижнимн окrасамн місти.1н на своіх широю1х по.1ицях 

ве.'lнке чис.1о одностайно оправ.'lених книжок. На до.'lівцї, 
засте,'JеНЇЙ дор,JГН:\\11 І\И.1ИМаМИ і ШКірою СТОЯ.'ІН СТ0.1НКІІ, 

які можна б~:,1о .1еrко пересувати. На середш1Ї стояв ве

.,ичезнніі сті:t нкрнтніі всичІІИою, між нншюt старими ча· 

сописями. Е 1€h.ІріІчие світ.1о роз.шви.1о r:я по ..:омнатї. Я 

дІІвив ся :і ІІрИН..1ИRНМ подивом на сю комнат~·. так r·енія.н.

но 11р11б[)аи~· і и .1е..1В11 міг повірити свої~• очаи. 

-- Капітан Не~ю. ·- сказав я до cnoro. rocnn.1::~pя. - - С(' 

€ біб.1іотека. якою може пншати ся неодна n<l.'laтa земсІ • ..:а, 
тнм цїкавіііша. що !:IOH:l ттш~шшпІ, ва:'.І аж на дно ~оря! 
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..... Де ::o.toit\нa знайти бі.lt.ШІІА ctюt..:iii, щюф~·сuр, -
дrJбавнв юшітан Нема. - Чв ваша студія и музею дaB<lJla 

ВаМ ті.lЬЮІ СJІОКОЮ? 
- Ні, шше. І прttзнаю сн, що вона и tюрівшшю з 

ВШІІUЮ ВІІГ;Іяда.ln дуже бідно. 811 :\ІУІСІІТ(: :'tfаТІІ СЇ:\1 ДО UЇСЇМ 

Тttсячів томів. 

- - Дваіщить тисяч, 11<Іне Аронакс. Се € oдtІttOIOl ·'~У"~· 
ністt,, щv важе мене з сушею, з якою я на віки rюзстав ся 
з хв11.1ею, ко.1н Навті:rюс перший раз сховаn ся під воду. 

Того дня я купив послідну книжку і часопнсн і від тогдІt 

я не думаю бі:rьшс про ее ,що та\! думают1. і rшшуть. 

З сих кннжок можете користати. nрофесор, ніс.1я nашоі 
80JІЇ. 

Я подякував капітанови і забрав ся до переr.1яду :<ни

жок. Були ее книжки на ріжних язиках, про науку, мuраль 
і .1їтературу; але я не бачив ні одної книжки про по.1ЇТНЧ· 

ну економію; сей nредмет був тут проскрнбованнА. Дивно 
сказати, книжки розложеиі були в неладі, а ее доказувало, 
що капітзн Немо читав кчнжкн свої без розбору. 

- Пане, - сказав я до нього, - дякую nам за ващ 
~озві."І покорнстуватн ся скарбамн науки. , 

- Ся комната nризначена також на куrене, - СJ\1ІЗаВ' 
ка!1ітан. 

- Курене, - скликнув я, - хиба тут можна курити? 
- Певно що можна. 
- Тоді ви пев11о мусите зносити ся з островом Гавана. 
- Зовсім ні - відповів капітан. - Прийміть ее цнrа-

ро, пане Аронакс. Хоч воно не походить з Гавана, та я пе
вен, що ви будете вдоволені з него. 

Я прнняв цнrаро, якого форма пригадувала мені .1ьон
донспкі циrarn. а.1е що за аромат розіАшов ся по комнаті. 

Капітан пояснив. що сей тютюн не походить ані з 
Гавана, ані зі сходу, лише прямо з морського дна. 

В тон :\fОМент капітан відчинив двері протилежні до 
снх, якими пвіАш.1н до бібліотек}\ і мн переАшли до ве
ликого, знаменито освіт.11еного сальону Ш111КН. 

Бу.1а ее комната на ЗО стіп довга, 18 шнrока, а 15 ви
сока. Сте.1я виложена tSy.1a ар~беснами і з неі розходнпо 

ся ясне світ.1о і освічува.1о артнетичні чуда. В дійсности 
був ее музеt"І, в ~кому нагро~tаджено тпоrн штуки і при-
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роди н ЩНІІСТІІLІНі~І бt:з.1uдю, н..:~ внрІжнн~ сту..1іtu.\І арТІІ
СТН·:\Ш.lира. ТрніІцить L1удuн11х oup:.~зilt, однаконо ра.\І'ОН:.І· 
них, а від,.:~.Ї.lt:ІІІ1Х від себ~ чудншш дра11rріюш ннсї.ю иа 
взірцt:но :\1:1.11.ultaH1І.\ с·rїнах. Я баLІІІВ та:\t тнор11 н~:111кої 

ИНрТОСТИ, Ш\J Н Hif\t.' ба 1ІІІН Іі :іВЇСНІІХ t:RpUІІl'iJCІ,f\i,I.X :нІірh:НХ. 
Ст<ІJ1:1 ІІІІ\О.1а б~".lLІ р~ІІрt.•зс1ІТОВ<Іна Мадсm&ЮНІ Рафа~·.1н, 
Дївшн~ю Леоннрда да RіtІчі. нї:\tфою Кщн:джі)J, жіІІІ\СІ1о Ті
тіюt<І, 110fііч тнорІв Р~·fісна. Tt.>•1Їt:pa. \Іотсра, ЖL·pil\u:шra і 

Лруд'J1&а і дна морс1,f\і ма:1юню1 Бl'І\ГаііЗl'ІІа і lkp11rтa. 3 
JJ0~1ЇA\ ІІОНіііШІІ.Х :\НІ.'ІИрін fi.\',111 та:\1 UUp<i:ill :і ІІЇ:lІ\ІІСіІ:>1ІІ 

Де.lНІ\роа. llll'prca, дсІ\ащtа і 11р. Кро:\Іі то1·о .ll'l\i:ІІ,f\<1 ста

туіІ з :о.Іар:о.Іур~І і Сірою~· сто)t:ю на ttідстана.х н t\ута.х. Цї
Юlttіст1 •. ІІJЮ Ш\~' ГOHUj)llH :\ІСНЇ h:<ll1iTaH. ПOIJIIH<I.l<l Нt),'JОДЇТІІ 
мною tla добре. 

- - Профt'СОІ'· -· СІ\<Ізан ct:ii днннІІіі чо.юніІ\, - :шpyit
TL' За CIIUCi(), Н ИЮ1іі Н ВаС ЩН1ЙМаЮ t :1:1 Сt:і'І llt.'110pH;J,OK. 

-- ПаНl', - ніднонін )t, хоч ІІl' :-Інаю, що 1щ :щ одсн 

ні:шаю н нас артt1СТ<І. 

- Ді:1пант і fіі:н.ш нїчогu. Даннїііш~· н .1юіінв :іііІІра

тн СЇ ІІрt.'І\расні ТНОрІІ p~·r; ;ІЮДС1•1\ІІХ, 111~'1\<ІН :~а Н\1\НІ іk:і

Нё\СТёlНІЮ і тi.lbh:tl Н crii СІJосі() НЮUІ!рІН ЇХ ті 1\.h:ll. ( L' С~'ТІ> 

мої rюс:tїдні :tnрогонїнчостн ~ сІ.ого сніт<!. н..:ІІіі ст:Ін :1:1н 

J\lt'Jil' :\ІС'JПНІ1Ї1, 

А сї м~·знІ\ІІ! · - говорин ~1 нІ\азуючн на .1.сш.:і І\tН1-
1ІОJІІНіЇ Іkбсра. РоссІн1.сно. Мозарта. Бстовена. Г:rіі:.J.сна, 

В;н·нсtчІ. ~-~.\\()да і др~тІtХ, ІІорозІ\ІІ.'І:Іні ІНІ Нl'.lІІІ.:і:о.І tашо· 

ОрГШJЇ. 

--- Сї :-.1~'3111\іІ, ~і.:шонін юшіт<tН, сутІ. с~·часНІІh'а:о.ш 

С.)рфеи~ В 1ШЩПІІ ІІСJ:\1L'рІІ10ГІІ НСНІ\і Часоні ріmІІІІІlЇ CЧt.'3<l· 

ютt. і н € :\Іrртнніі. щюфесор. НІ\ деиІ\t наші товариті. )JKi 
сн.1ять шіоJ, стін ніл Зt.':\1.lrю. 

Канітан Нс:-.ю замовІ\ і ІІОТШ1)'R геть в r.,~·GокіїІ :іttд~·мі. 

Я ДІІВИН СН ІШ НІ:>ОГІ) З нe.llfKOIO УВ<ІГОЮ p0ЗUI1Jl<II01111 ДІІННІІіі 
внrтtд ііого об.шча. Онертнй .1іктr:-.1 на дорог11іі. :\ІОЗ<ІЇІ\О

вніі сті.1 нін нr і)ачІІн :\ІСНе. :іаб~·~в за :о.Іою 1ІрІІс~·тнісп •. 

Я ис переринан його задумн і ог.1и.1ан ..1:1.11·111<:' рідІ\ОСТІl 
нагромаджені в сальоиї. 

R ІН"'.lНННІІХ С"КJНІНИх роз:южrні б~·:~и ;rорогоцїш1і зна· 

х1дІ\н морсt.кі. иІ\их не бачн.1о щ~ оІ\о І1рщю..1о:шnнцїн. . . 
Можна собt fі~·.1ГІ ~-~!~ІІТ11 ~юt: в.'IORO.lCHE. 
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В <!1\JH':\111.\ ІііддЇ.1іІХ IIOJIO~iМiiLI~l:J<IHO ріЖНОГО род<! ІІер
·111 JЮЖl'ИЇ, З~.1t.'НЇ іІ\ІJНТі, СІ1НЇ j 'IOJ'tti; іІ окремо деякі 

J"i.11\i ОЮJ:НІ ІІrр~:J Н~ОЦЇІН:НОЇ ВіІрТОСТ/1. Деякі З tiiiX бу.111 
і5і:н.ші иід t·о.1у()нчоrо нііц~t, <І дорозші нід 11ер:ш. ш<у ван

дріИІІІІІ\ Тан~рІІЇ€р ІІJ"ОДМВ ІІІАХОВН ncpct,I\O!o1Y Зі1 ,\ мі.1ЇОНІІ, 

а .1СSІІ\і ІНІНітt, Щ(' И:ІJ1ТНїііІІJі. 

Тому ІІІlЇІІІІТІІ ниrтісп. нї:юї :і()іР"" ()~.,," ІІС'~ож.шно. 
K<.tttЇTiiH ~ft.>~IO ~ІУСЇВ ВІІ.ZН.ІТІі ~ІЇ."ІЇОНІІ Ні! СЇ ОЮІЗІІ і :\ІСНЇ ДИВ· 
но б~".1о, :1ні.1юt нін ()рни гrоші ни такі иші<ІТІ\11. Нuраз я 
tн:чун iioro с ·tонн: 

Нн .1 ІІИІІТс с~І \ІіІ ~toY ІІt.'р.ш, rtpoфt.•cop? ()сзtІсрсчtю 

ИОН І/ ~1~"0!ТІ• nуТІ/ ЇІІТСJ1l'СІІі :J.'IH ІІрІІрОдН/11\а; Ttl д.Н/ :'dCHe 

НОН/І ~1:!10ТJ, IJlt.' ()j;JІ,JІІІІіі Чіір, UO И ЇХ ЗUІІрtІН CBOfiO Н"ІНСІЮЮ 

І~УІ\ІНО і lll' :\І,tt= ~юри. в нкі:'-1 '' tІс ш~·юшf)JІ :іа ншл11. 

Sf розу~t;Ю, 1\:!//ЇТШ\t.'. рО.'іІ\ЇШ XO;t/11'11 ІІОМіЖ ТСІІ\'ІІМІ1 

uvt<IТCTHI0111. Нї o.l.C\1 :\1pt:ii " ЕвrюІІі 1/С МіН~ Ті.ІКОЇ :J(iip!\11 

~юрсІ·ЮІХ річніі. Ко.111 н ннтр11чу сною цїкаиість шt такі 

рі•ІІJ ТО lll' CTiHtr €Ї д.Н/ СЮІОГО судна. Ш\t.' ІІОСІІТІ> ЇХ В собі. 

Бо м~1ІІу B:t:\t ІІJ"ІtзнатІІ ся, що сеіі ВШІJ Нниті.1юс po:-tu~·дil'ye 
!\toiO 1/ЇІШНЇСТІ• Н (ІеЗІ\ОНС'ІНЇСТh. Я іJачу ІІОрознішувані НЗ 

стїн11х інстру:'.ІІ~ІІтн. нро НІ\ІІХ нжІІт< 1: 11 не МіІю наііменшоrо 
110/ШТИ. 

В11 ІІобачtІтr ті самі інстру:\Н:Нтtt и :'.ЮЇІЇ в.l<Існій 

ІЮ:\1натї, щюфссоr, і тодї и щtм і!юt nоиснснн що до них. 

А.1с 11ершс ходїть і or.1HHI>TC комнат~·, m\~' и ІІJ1І1Зашчнв ддя 

вас са;\ІІІХ. 

Я ІІіШОВ за Юl/ІЇТННО:\1, ИІ\Іtі'І З<ІІІJ"ОВс1 .1/ІН !.ІеНС Не ДО 

1\<!UіІШ. іІ.1С ДО ГИрНЬГО /101\ОЮ :~ .ІЇЖІ\0~1, ТОН.1€ТНІІ\1 СТО.10М 

ІІJ"ІОЧІІ:\11/ :\JC{).1P~111. 

Я МіГ ТЇ.1L>І\ІІ /ІОДНІ\УВ<ІТІ1 СfЮ:\ІУ ГОС/Юдареіш. 
-- Ваша 1\ЩJІШПІ fІГНІІІІІJ"Н€ до ~аоеї. · - сюt:-tав віІІ. 

[( МОН ІlрОНадІІТІ> .10 :ІJ"ТІ1СТІІЧНОГU С<1.11>0Н~·. :-1 НІ\ОГО МИ 

що-іі-но НІ1ііІІІ.lІf. 

я встуІІІІИ в КШІЇТ<ІНОВУ C/lii:JJ,HIO. Вонn {)~~.la дуже nро

СТ('ІІJ,І\:1. Ма.1е, зс.1їзнс .lіЖІ\0, сто:ІJІІ\ і дещо 1\онечнс, а 

бі.:1ьше ІІЇ'ІОГО. 

f<аІІіТ<ІІІ ІІОІІJ"ОСІ1В \ІСИС СЇСТІІ, t\0.111 Я ІІJ"Н!\-1ЇСТІІВ CR, 

він tюІJаи .1:l.1htuc: 

• 
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ICf ПРИ ПОМОЧИ Е.ІІЄКТРИКИ. 

- Пане, - сказав капітан Немо ІІоt<азуюч•• на істру
менти НИСНІJі Шl СТЇШІХ ЙОГО СІІа.lЬНЇ --- Т,УТ С}'ТЬ nрнрЯДН 
потрібні до 11ронод~· Наtпі.1юсом. Тут, НІ\ і 8 аrт•астнчнім 
Ctl.li>OIIЇ. Н 3<18СЇГ ДН rtHIIO Їх ІІід рукою і 80НН ІІОЮІЗУЮТЬ МОЕ 

no.1oжe11t і дut<.lоtдннн нанрям серед мори. Деякі ви знаt!ТС, 

як т~рмомеп•), д.1н номіру внутрішної· темн'ератури Нав· 
ті.lюс<І; б<tром~тер, д.1я номіру натиску воздух01 і змін nо
годи; •·іrромстер. нкніі Іtоюtзуе стеnень сухост11 воздуха; 
прнрнд. ~•кніі ІІР~дсказуе бурі; компас, який вказ.vе наnрям 

n.1анбн; секстант. д.1я номір~· 8ідда.lеня сонця; хронометер, 

ЛрІt ІІОМОЧИ НКОГО Н ОбЧНС.lЯЮ ДОВЖИНУ і ШJ\.713, ЯКИМИ Я 

ОГ.lНД;JЮ ТОЧЮІ На ВИДІІОКрузї, KO.llt Навті.lЮС 8ИІІ.1ІІВС на 

nоверхню 8ОдІІ. 

-- Се сутІ. З8Іtч<tйні. кор<tб~.1ьиі інструмснтtа. --· сказав 
н, --- і н зн01ю, як їх вжнватн. А сї другі nотрібні певно вн
к.lючно д.1я Нз8ті.1юса. От хочбн сей ~нструмснт з іг.1ою, 

ЧІІ ее не манометер? 
- Так, ее дїнсно ма~ометер. Він показуе натнск води, 

а заразом і гJІубокість моря. 
- А сї другі інструменти, якнх значіня я не розуиію? 

- Тут, професор, н повинен дати вам деякі nоясненя. 

Будь .lacita аюс.1ухайте їх. Через кі.1ька мінут він мовчав, а 
nотом~· він говорив: Є в мене оден могучааіі помічник, 
слухняний. скорІІі-і і .1егкнн, до всього здатннн, найnерший 

на моїм суднї. Він освіт.1юе, огрівае і е душею моїх меха
яїчнr•х ;шараті8. Снм помічником е е.1ектрика. 

Е.l€1\трика? - СІфІІчав sa зднвоваипіі. 

ТаІі, nане. 

- Помвмо того, юшітан, рухн вашого с~·дщ1 нез8нчаt1-
ні, яюtх годї мені пояснtпи самою е.1ектрн...:ою. Дотепер 
ЕЇ динамічна си.1а ост~ва.1а ограннченоіо і мог.tа дпстарчн
тн ті.rrькн маау скі.1ькість си.1и. 

- ПІ~офесор. - - сказав канітан Немо. - моя е.lеt<три

Ю1 ріжнить ся від nrочнх е.1еt.:1рнк. Ч11 вн знане. ~ чого 



.'1\.І;І.'l;Іt'Л> 01 \/t ІJ'СІ.І-;і/ ІЮ.1<1. В ТІ/С)ІІJП.\ 1/><ІМЇН :НШХU.'ІІПІ> С)І 

~Н> і /ІЇН 11ptІ/1t'HT НІІДІІ, і1 01\11.'\11 :l і ІІЇН Щ'ЮІН.'ІІТ Х.1ЬОрОВОГО 

!І:І1'рінщ; ІІОТЇ:О.І Н :\/t'llll/11~ 'І:Н.'ПІХ ~.li>UJ'III\:1 MHI11l'JЇj і 1/UT<I• 
ІІІу, iipo\1111\t ІЇ ЖІІ'ІІ~:ііЇ і СЇ\)ІJаtЮЇ \ІіІГІІС.:Jіі, і/ ІіІ\іІІJЩ С:Ї\) 1 13· 

"' ,,.,, і н~T.lt'HoІ·n АіlІ/ЮІІ\:1. R11 отже баttІІТl'. що х:н.орuнІІН 

1/іІТJІЇіі t-' C:il~ll' /'0,'/ОННЇііІІІІІ:\1 Сh:."ІаДІІІ/1\0:\1 і .і 111•01'0 МІІ 1Шр3• 

(І."НІt:\10 'ІІ//НІІІІ\/1 .1."/Н ШІІ/ІОЇ е.lЕJ.:Ч'ІІІ\11, 51 11\.'l' :і&ІН.1Н 1 ІУЮ :\/І)· 
рю. Мор~· .'/:Іt' \Іt'ІІЇ t','/t'ІПрІІІ\~·. а t'.lt't..: rpнt..:a :шt:· т~:ІІ:Іо, сніт

.ю. р~·х. с1онm.І нес ІІ\ІІТЕ д;нІ Ншпі.1юса. 
- - A.1t' /1~ НОЗ.1уХ, ЯІ\11:\1 НЇддІІХ<'Е:\10. 

А. 11 \ІіІ·(ін НІІроu.1ш11 і но:і.1~·.х н:І сн•>ю ІІотрс()у, та 

l'~' .~.'/11111111:, (іо Н НІІІІ."І/ІНіlЮ 11&1 IIOHt'J')XIIIO :О.Н>рЯ, 1\U.llt треба. 
Вщючіч 1: 'Іt:І·арІІ•ІІІіІ ~ІІ,'/іІ і тут ІЮ\ІіІJІІіІ, ііо 11р11 t:Ї ІІомоцJІ 

:\ІІІ НІ /ІІІ 1:0.! /IOH~·t: МО НО:і.1У•'\ :4 pl'Зl'J'HOHHpiH, 1\0.'/11 'ГJ't'І);J ДОН· 

ІІІt' :і;І:Іt'!'/1\іІТІІС" ІІі:t но.1ою. Вова .1:1€ одностаііJІс і нeнe
pc.:jlllli!IL' t'ніт:Іо. )Іh:ort> не .1&Іt' t'mtІtl'. Тс11ср ;щні r1. сн ІІа ceit 
І<І.1ІІНІІІІІ\. Ві11 ТіІ/\ІІ/1\ с.:.'/t'Іоо;Тf'ІІ'ІШtіі, а ЇІ.1L' ТіІІ\ то•ІІІn )/1\ ІІ<'іt 

1\ріІЩІІіі .'<J'OHO:\It~Tl'\). Я 1/ОДЇ,'/ІІВ ІЇОІ'О ІІіІ :.?4 ГО.111ІІІІ, )11\ на 
іта.lїііl'І.І\11.'< І'ОдІІНІtІІЮІХ, бо н \ІІ:Нt' 1/t'\Ш :шїн. :шї ІЮLІІІЙ, 
СОІІЦ)І. і/ІІЇ :\1іС)ЩН, .111111 СС ІІ.ТУЧІІL' сніт;ю, ШіС (іср~· .·і cn(joю 

і ІІіІ с<І:О.Іt' дно :О.іОJНІ. Г.1нш,тс, Тl'ІІl'J' о:~І.н~ііщпа ГІІ;tшш вршщї. 
ДоС.lОВНО. 

-- Др~те 1/\)11:\ІЇНСІІt' t.'.'lt:t..:1JЩIOI. (н шаіібка. ЩО НІІСІ1ТЬ 

псре.1 на:о.ш на стінї, озничуt: с~.:оrісп. ()іІ·~· Нанті.'ІЮСА. Е.1е· 
..:тrичнА вказів..:а на нїіі е з.1ученn зі шr~·бою і ІЮІ<а:іує 

дїйсну скоrість. ТеІІеr мн rоби:о.ю 15 :\111.11> нн І'ОДJІНу. 

Чудесно! я бАчу, 1\іІІІіТ<ІН, НІІ зroutt.lll :шамешпніі 

А.1е :мн ще не с..:івчи.1н, ШІНt' АронаІ\с, -- сказав 

1\апітин встАючІІ, -- прошу зи :мною до задної части Нав. 
ТЇ.1ЮС<1. 

В дїіісІюСТІІ н знав вже 11еrедню часть Іtідвnдtюrо су· 

дН<', в нкі1ї почІ1НАЮЧІ1 від Іtентrа знаходи.1а сн їда 1ьняr 

віддЇ.1сJІа нід біб.1їотекн Нt.'пеrемаІ\А.1ьною стіною, біб.1іо· 

тека. nrпІстнчннй си.1ьон, віддї.1енвіі від капітанової спаль

нї такоюж сn:мою стіною, дві наші С11а.1ьнї і rезеrвоварн 

воздуха. Все rАзом довге на 35 нrдів, нбо 105 стіп. В стінах 
бу.1н· двеrі. зАмикані дуже ші.1ьно прн помочн інструментів 

я індийсhІ\ОЇ rутаперхн, і вони то зибезпечува.1и Навті • 
. 1юса пеrел пrотїкамн води. 
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МІІ щщііІІІ,'ІІІ .І 1\;JІІіТ~ІІІІІ\І tІ/К .'10 ІН.'ІІrр:І \.'у.lІІ.І. Тут бу . 
• 'ІП IJ('IШ'It.' Ііt.'рІІІІЩІ. tll\11 НЇ:11 ІІІШІ.lіІ Ctl \ІіА, .1110\ІіІ t: ГЇІІІ\іІ\tІІ, 

~1 до 11,1ІІОЇ :1 11/1.'( іІу.'ІіІ ІІJ)ЮІіІ&ІоІІІІіІІІ:І З~.ІЇ:ІІІ:І ;tр;І(ЇІІІІа. Я 
С:ІІІІПІІІ ЮІІІіТіІІІіІ, :to 111>1'0 С."ІУІКІІТІ• Ctl дра(іІІІНІ. 

Во11:1 Ht'.'lt.' до :\Jil,'loro •ювшІ, - ІІі;шонів віІІ. 

TtJ 1!11 ~ІіІПt.' 1 10Ht.'ll~ t.'K,'IIJI\ІІYR tl :І:lІІRІІВіІІІІІіі. 
Ро.Іу~Ііt:ТІ. Ctl, :ІІІ:t:•Іt.'ІНJ'ГІІіі •ІОНІ.'ІІ, .1\.'І'ІІІІІ•І\ІІіі і llt'Tfl· 

llt.'.llolll!ii. tІІ\ІІіі t'.'ІУІКІtТІо і ;111 рІІ(іІІ,'J()ІІ.lЇ j ,'111 II('ІH_\'.JI,oh'. 

Н 1'іtІ\Ї~І рі!:ІЇ, J,ІІ,ІІІ ХІІ 1 1t' І"t' JІОЇ.ХіІТІІ В !lltfl\1.\', \ІУ~'!ІН.' 

111111.11:!1.\ ТІ! ІІі! Jltllit.'JІX!IIIІ :'.IOJ'H. 

:{•ІІІСЇ~І ІІЇ. (t•ii 1 101іІ.'ІІ t' ІІf\11 1 ІіІІ.lІ.'ІІІІіі ;Jo) :ІІІІ . .'рХІІІ•ІІЇ 
1 1:1t"l"ll С,\'.'ІІІі! і ІіІЇЇ:\ІіІt: .!іІІ',!~/jІJІЩ\", І.І:І,'Ііf\t.'ІІ~' ~-.\ІІІС/1~ .'1111 

ІІІ·••І·о. Ctl :І:ІІ·.н·(ІІІ/11\іІ 11\'.'lt' ;to ."ІЇрІІ, .tpoiІ,lt'IIOЇ н 1\ІІJЧІ\'СЇ 

І f:ІНТі ІІоСІ. іІ ''"ііі ві.1ІІоІІі.1:1t' .'lp~ 1 :1 :ІЇІ'іІ 11 ГІоНЇ t'~'.'ІІІіІ. СІІ\1 
tІо;ІвіііІ'ЮІ ІІПІІІf"'~' ІІ.І:І.ІІІТJ, СІІ :to •ІІІВІІіІ. Т•І."lЇ ІІ•ІІІІІ .1:1'111· 

ШІІІІІ f, оІТ/ІЇf' І Ct'Pt','lllllll. іІ 11 101\1111\:Jio /ІІр~·(І;І\111 ·1 ІН'Р.'\:1. 

1\о:ІІІ І'' :ІІ.JІ,\''1.\" І.: і. JІ.І\іІ \la.l\1\ lllf'.\ ііо•І•ІІ\, 'i"llt.'\1 iM'JI\' 11 І"о)р~· 

:1 ІІL'Ї\ІtJІІіІ'ІІ''ІІІ ~'1\іІJНІt'ТЇІо. ·JJ,І ІІоІJІt•р.\ІІЇ Jlo\.111 11 1\ІІІІ!"ІСІ••ІІ\'ІН 

МНІІІТІІІ.: .і ві l'j)JІ.IO:'>I. (J\.'P\ 11 JІ.\'І;ІІ ІІІ'С."І:І і ІІ .'І•ІІ'''' ~ . 

.-\.'IL' н:.: 1111 .'І kT.Іt"l'L' 01 ІІ;',t:І.l·~ 

~І Jlt· i:t'J'Til/0 .10 ІІІІ.Х. llillll' Ар•ІІІ:ІІ'(, ІІ;нпі нщ· ІІJЧІ· 

ХОдІІТJ, ,'[О \H'IIt', 

·-- І-ІіІ ННІІІ llpllh':H·~ І 
-- ffil \tiii llj)IIKIO. Е.lt:І\ТfНІЧІІІІіі :tpOTIII\ ."ІУ 1 ІІІТІ• ІІіІС. ~. 

ТС."ІЄфОІІ~'Ю і Ct' 8ІІСТЩl 1 Іаt:. 

ДЇіісІЮ,- CІ\:J:iilH tJ, ::\:.tІІН()RНІІІІЇІ СЮІІІ чуд:ШІІ. - ІІЇІJОГО 

НС:'>Іі1 ІІрОСТЇііІІІtJГО. 

Ко.111 nє-pt.•xn.1ІI.'IIICI·'IO •Ісрс:J сЇНІІ схпдпні, ІІоііаtrІІв я 
нсве.'Інчк_,. ;.:іІіііну, н нкііі Нс.1 і 1\оІІСt'.'JІ, 1 R('.lІІКІІ.\1 :J:І.ХВ:1· 

TO:'>f СІІО/КІ\8:1."111 СІІЇ.'lі111€. Потім RЇ.1tJIIHJІ,ll! СН .'І.ВСрі .1n h'у
ХІІЇ ЛОНІ'()Ї 11:1 !) СТЇІІ. 11 ІІО.10іtі.СІЮЇ :\ІЇІК Нt'.'ІІІКЮІІІ :\ІаІ'НJІІ\1:1-

МІІ :J Jl()if\II!IOJO. Е.'JЕІ\ТрІі Т~'Т СІІ()ВШІ€ CtiOIO rn.l/0 Кр:tІНС 
нід 1·:,:{,., 1: Іtk:1'РІІ"" ~~•·ріна:І:І т~ .. ,· і .lесті:ІІtршо \l•)pct.r:•)Ї 

B(),lJI. ~11\іІ ВІІІ!іІJЮВ\"10 1 !11 СТ:ІІіі\."1:1 :11\iJ\It'III\TO!O IНJ.'li!IO .'10 1111-

ТЯ. :1:•ра~ t\0,'10 h'\'.ХІJЇ (j~·:ri\ ІірЮІЇІШ'ІШ 1-\~'lli\.JI,IJH. :1~'/t\L' ПВ· 

ГЇЛJІіl. 1 ~іІІ:\ІІЮЮ і ТС!І,'ІОНІ НОДОЮ, 

3:1 КУ:'<НСЮ ПІГ."ІІІ СН Cltll,l!>IІЇ ,'l.ltl IIJ'IIC.l~·I'H l'~';lJIH Н 

не :"'tir нїчоr·о n:·!ЧIITJI. ііІ) .1Н~рі (j~·.ш з;lЧІІН~·ні. Чt•рсз ес я 

Іtс :-o•ir дпгад~·витн с~І. ~.:і:ІІ.~.:ІІ .1Ю.1Іtіі tіу.ю :ЗІlІІИТІІ.Х 11:1 Нав· 
ТЇ.1ЮСЇ. 



tl І 

На ~' ІІІІДІ 0 .\ ' Н ІІІ>t\ІІІІр~І•І\ІІіІ Іtі;t;tЇ . І , Т~ І' ЮІІІПаJІ l/1::\f\J, 
ІІ~ІіІІо ~41\1 :tHOI\H.'/1111'1'0 ~ІШТUІ\ :\tІ..'Х<ІІІЇІ\ІІ. ІІрІІ:\ІЇПІІІt ПСІU '-'tiUIO 

Щ1ІІІІІІІ'-'РіІо. Сн інжіІІЇрсJ.І.;а ко:шшта, tІСІІо осиі•І'-'ІІа. t1у~1з 
ДІІНІ'іІ На t).) СТі/І, і Ііу.Іа ІІОДЇ.lеЩ.І ІІіІ ДІ1Ї 1 1іІСТІІ; U 11er111ii\ 

Тут каnітзн Немо тримав всю свою машинерію 

:\Ііl"'ГІІ.'ІІf 01 :\lii!UIIIIII, НІІріlІІ,'ІЮОЧі С.ї€1\ТрІІІ\у, :1 Н другііі :\ІЗ· 

ШІІІІL'рін . сІІО.'І,\''Іt.'ІІа :-1і шpyuuto. Я оr:шдав єї :і ве.lІІІ\11:\t за· 
і~ІТl'JЧ:'L'ОІі<ІІІf~1. шuu11 ·~~ю :~у\Іітн :.1еХаІІЇІ\~- ІІанІ · і:Іюса. 

Бачнп·. и ююІишо Б~їt:-ІN>~ ЗІІ:Ірtщін . а не Ррt~о:орфа. 

Сї нuс.їЇдІіі ІІе:.Іаюп. досІІП. с11.111 . Знаря.1ів Б .\'нзен.-t є :о.tен-
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IUt.', T:J .НІ С~ ~ ІЮІІІ1 Uі:н,ІІJі j СІ1.'ІІ•ІІЇііІІІі ro~l)' ІІіІііt.рі1Щі. 

В crH С 1 ЮСі(І ,106~\ТІІ t'.1~KТJHIKC\ IICJ1CXU.111TI• 'ICr~.t RC.lii'ICJHi 
~·.І~t<TJlO·:'tli\I"IICTII. а :.НJi.:tt-'11 'iCJlCЗ CIICTr~y IOI.'IItHЇR і К0.1ЇС, 

t\КЇ ІІСрt:ІЮt.'•ІТІt ~Ї ДО ІЮСІІ 111py6at. Jllr~·(,,J ~lllt! h IIJ10MЇJ1i 

1~~ СТіІІ і роfіІІТІ• Н~ Ct.'J\YІІ..'lY OK0.1U 120 оlіоротін. 
-- Д ИІІ .1СТІІТС ·rодЇ? 
-- Зі сtюrостію 5О м11.1ь на rодшау. 

- · S1 6:''11111 ~шш•ааr ІІавті.1юса IICJlC.:t ЛираіІ~юм ЛЇІІКО.1Ь· 
ІІо:-.1 і ~ши cuo~ аюннтt! щю iioro скurістІ.. Та с~ 6~·.ю за 
:\Ш.1о. j\\11 муІСІІмо :шатн, 1\~'дсІ ІЇдсмо. Мн ~~~·с11мо вмітІІ .-ер. 

м~·наПІ 11\ІМ 11 IIJliiИO і .lЇUO, " rory і .10.111Ну. Як В11 .:tiCTJHCTC 
С•1 ІІа ДІІО МЩНІ, де ~І)'СІІТІ• б)'ТІІ Ті\ЮІЇІ СJІ.lІ>ІІІІЙ ІІ:ІТІІСІ\, T:l 
ІІІ\ иернсн· ІІІІ:ііt.'І. 11:1 ІІОИt.'JlХІІЮ мори? Лlіо tІІ\ "" з:.Ід.еr· 
ж~·t=п.· сн н ІІО,lОИІІІІЇ зuror11 на .:tJІo, ко.111 и:tм ~·сгп трсі1:1? 

Ч11 11с ПІІтаю ІІас зн Goraтo? 
- · О, нї. ІІJlофесоr, -- відпанів 1\аrІітанс тruхїІ :шо.lЇt\а· 

Ю•Ш, 1103ilt!l\ ІШ Не ~\Oif\t'ТC НЇК0,1ІІ IIOJ\IIII~'TII ССГО ІІі,1ВО.!l· 

ІІОГО С\'..'1НсІ. \:одЇТІ• ТЇ.НtІ\11 .!10 СІІ.1І>011\' і ТІІ~І НІІ RІІНі!lІІПС СЯ . . 
ПJln ІН'(', 11\0 Х0 1ІСТС :illilTII ІІрО fІа8ТЇ.110С:1. 

РОЗДУЛ ХІІ. 

ДЕЯИІ ЧИСJІА. 

МJІ ІІJ1ОСІІДЇ.111 кi.la.Ji:J ХВН.1НН В С3.1ЬОНі Н3 КН.1ИМі ПО· 
курюючІІ. Капітан 11оказає мені Н3'ІСJ1К п.1яну Нnвті.110са. 
Потім віа• rозпочав обяснятн його с.1ідуючІІМН с.1ова:-.ан: 

- Тут М. Аrоннкс, побачите І<і.1ька rозміrіи с~·лна. в 
икому ·находитесь. Се е видовжений цн.1їндер зі стіжкова· 
тнмн закінченямн. Доажнна сего цнпіндrа від кінця до 
кінця виносить 232 стопІ, а наАбіпьша шнrнна 26 стіп. 
Воно не е будоване. як ваші океанські rаароходи, однак 
.1їніі його е досить довгі, закrугпеня досить прод.,вжені, 
через що вода не мае вепнкоrо опору в бІг~, судна. З двох 
поданих rозмірів можна ,:,егко об,шс.1нтн повеРJСНІО і 
обем Навті.1юса. Поверхня його виносІІть 6.032 стіп ква
дратових, а о6ем 1.500 ку6ічннх яrдів. НасJJідком того 
воно внпирае 50.000 стіп во.:tІІ, або нажн·rь 1500 тонів. 

- І<о.:ш я -rобнв n.1яни 11.1я сего піднодного судна. я 
:ютїи. щоб11 вnно 6\·.10 денять .зссят11х 'tастніі зан,·rене . . 



-·-
nia 801,010, І OJ,IIOIO М(аТОІО 'ІІСТННОІО lltf.1RAIЛO ПОНІА 

НОАУ· 1'ому 80НО IIUHHHIIO tiHIIHpiiTII Ti.1hKH JІ.С8ИТЬ JІ.t('RТИХ 
'ІІСТНЙ СІОеrо обеМІ і ІІЖНТИ сті.1ЬКН ТОН. Отже будОІІ 
ЙОfО НС ІІUКІІНІШ ІІtренНСІІІІІТІІ Щ1Н КІІСІU~· :ІГіІJІ.~ІІІН~ розміри" 
такої ваrн. 

·- Нинті.1юс ск.щl(аета. си :t двох кuрІІусін, =• Ht:І'Xttьo· 1 

і СІІЇJІ.НЬОГО, З.1)'ЧtІІНХ разом СІІОИ)fН, ПОдібННИІІ ДО б)'КL,, 

Т. Завл.як11 тuкіА бул.ові •ІІІ тверл.нn, як ска.1а. Аого стіни 
ІІе ІІол.адутІ. см нnніть 11~ре.1 ttаАlН.1ЬІІІ збуреШІ\ВІ морськн. 
ИН фНЛІІМН. 

-·. Сі .1МІІ корІІУСІІ СК.1ІІ.lІ.<ІЮТІ• ск :іі стu.1а..оRІІХ п.1ІІТ, 
ВКІІХ •·устота рівнает1. см .07 л.о .08 ьо;аІІоі густотІІ. Перша 
З НІІХ t! llt' МеНІІІС Mt\ JI.K<I і lliB Щl.lJI rру~ІІ і НЮІШТh KCR 394 
ТОІШ. ('~JI'tl<l ГО.10ВІІU IIIJI.KH.111H8 ИіЖ обома 1Іі1СТММІІ МІІЖІІТЬ 

62 тоtш. Маашша, ба.1вст, а11арат, піл.нор11 і 11ерегород11 ва
>К~·ть 961.62 ТОНІІ. ЧІІ КН с.1Ї.!tНТС за ТІІИ ВСЇМ? 

ТаІі. 
- · f<o.111 Н ТіІКІІХ обстаВНН<ІХ C)'JI.IIO ЗHaXO;J.IITit СМ ІІЗ 

новерхІІІІ но.111, то з мол.н внрІІнаЕ ол.на л.есита часть судна. 

Те11ср, t\0,111 Н ІШІІОКІІІО рС3СрВО83рІІ ВОДОЮ, НКП З383ЖІІТІ• 
150 тонів, в такім разІ сул.но порtІНа~ геть під вол.у. Ре· 
зервонарн на воду зиахол.вть ся на споді Навті.1юса. 

- Добре, капі1аи, але тепер прнхол.нмо л.о самих 
трудІІости А. Я піАмзю · підннмане сул.на в гору, але пори· 
иаючtt в долину не стрічає ваше сул.но ве.пнкого опору, 

який рівttаеть св однНІ атмосфері на кождих 32 ~тоnі в 
вол.ї, або Ot\O.lo 15 фунтів иа ол.ен л.вал.ратов11А ца.1ь? 

- С11ме так, nане. 

- Тол.Ї ЄСJІІІ ВИ НС ВИПОВНІІТе ЦЇ.1КОВІІТО На&іТ.1ЮСЗ, Я 
не розумію, вк ви можете спускати ся в л.о.пниу л.о снх 
пропастиА. 

- Професор, в11 не иусttтс мішат11 статнІ\и з л.ншtмі-
1\Ою, н противнім разі ВІІ поповните поважні rrроиахн. Мн 
зужнваемо л.~t+:е ма.1о Пf':щі на ее, щоб .tістатн С'М в до .. ,н. 
ну, бо передовсім вс·, тї.1а мають теНденцію заnадаТІІ ся. 

Ко.шn н хотін иннаііти збі.1ьшене твгару. потрібного до 
('\'Х\' н ,,О.'ШН\', то мені тпеба бн ті.lьКІІ обчпс.1ІІТІІ ~~Іеншенє 

обе'му моrёької водн піс.!ІtІ еї г.ч•бІtНІІ. 
Се ОЧСВІtдНа ri 1 !. 

- іепер. хоч правд.~ обему во.tІІ ие ~ІоЖЮІ богnта зме-
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ншнти чt:рrз rнет, нсеж таки троха можна. В додатку я маю 

додаткові. резеrвонарtt на сто тонів. Тому я можу запаДа

ти ся з с~·дно:'t1 досІtть г.11tбоко. Koлtt знова я захоч~· ви .. 
добути ся на веrха, то тrеба .1иш випустити во.і.tу з ре
зервоварів, . 

Я НС :'t1<1H .НЇ(ІОГО llrtOTИ ТаКИХ 'мірКОВаНЬ. 
-- Я признаю ваші обчисленя, каt~ітане, відnовів я, 
які потвеrдж~'€ щоденнІtІUІ досвід, все такн я б1ІЧ)" ще 

TrtYдHOCTII. 

--- Які, нан~? 

Ко.lІІ ВІІ є ко:ю 1000 стіtІ г.1убоко, стї:ш Навті.1юса 

. видерж~·ють 100 ат:'.юсфеr. І ко.1иб ви хотї.1и С<1ме тодї 
випоrожнити наші додаткові резеrвовари. шоби об.1егчити 

судно і доб~·ти ся на веrх. ваші помпи мусї.'Іиб перемогти 
натиск 100 атмосфеr. або 1500 фунтів на оден кнадrатовий 
ца.1ь. Від такої си:Іи -

• - Е.lЕКТІІка наша сама ее робить, · - сюtзав капітан 
поспішно. Я повтаrяю, пане, що динамічна CJ-!.la моїх 
ман11ш € маа1жс безгrанична. По:'t1ІІИ Навті.1юса мають ве

.1ичезну СІІ.l~·. як вн мусїли ее завважати. ко.1и дві ко

.rtюмни вод11 вдаrи.1ІІ о поміст Лїнко.'Іьна. Впрочім я по
коrистуюсь додатканими -rезервовара:'t1и тільки в рідкІtх 

с.'Іvчаях і на ве.1иких г.1убинах. Позатим я маю инші сред· 

ства. 

- Які. капітан? 

- Т~·т тrсба би rозказати. як пrовадить ся Навті.1юса. 
-- Я б дуже хотїв довідати ся. 

--- На ее, щоби кеrм:vвати сим судном в право або в 
.1їво н воземім напрям~. я вживаю звичайної керми, при

міщrної в заді і одного ко.1еса. А.1е я мож~· зrобити, щоб 

Навті.1юс западав ся і підни:'t1ав ся і на відворот в прямо

віенім напрямі пrи помочи двох крн.1, причіплених по бо
ках. Ко.1и кри.1а JІежать паrалЕльно з судном, воно жене 

по:іемо, а ко.1и відхи.1ені від нього, то сvдно ,.,етить прямо

вісно в до.1ину. ·або в гору, як менї сеі-о .треба. А коли я 
захочу піднїматн ся в ror~· скоrіІіше, тодї я сІІиняю рух 

шr~·бн, а натиск води сам жене Нанті.1юса пrимuвісно в 
rory, як ее дїпt, ся з ба.1ьоном. наповненим газом. 

-- Зн<Jменнто. ~о;апітан. А.1е як може кеrманttч fіачІІТІf 
zюtюг~· н г.1~·бинї води? 
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- Керманич ІІриміщений в щк.1яннін ю1ютї, я"а ви
стає понад корпус Навті.1юса і є заосмотрена шкламаа. 

- Чи ті шІ\.1а можуть видержати такий натиск? 
- Ці.11<овито. Шк.1о, яке скоро тріскає нід ударом, 

може зносити дуже ве.1икий натиск. В часі .1ов.ії рнб на 

північнім мори в році 1864 при помочи е.1єктр11чиоrо світ· 
ла, ми бачили шк.1а тонкі менше як одну третину ца.1я, які 
видержували натиск 16 nтмосфер. А шюо, якоrо ~и ижи
ваемо, е 30 разів грубше. 

·- Годжу ся. А.11е щоби бачити, світло мусить перевне
шити темноту, а як ви можете видіти серrд морської тем
ряви? 

- Позаду каюти кермаиичевоі містаІть ся си.1ьнніі еле
ктричний реф.1єІ\тор, якого лучі освіч~·ють море на пів 

Ми.'Іі. 

- Знаменито! Тепер я розумію фосфорисцеицію сьо· 
го мнимого нарва.1я, яка нас так днвува.1а. Ті.1ьки я спитаю 
вас ще, .чи сей з~·'1.ар Навтілюса зі Скотією був прашадко 
виіі, чи ні? 

- Зовсім прнпадковнй. пане. Я плив тільки шість стіп 
під водою, ко.1и наступив зудар, та він не заподіяв нам 
шкоди. 

- Жадної, пане. А тепер про вашу борбу з Авраамом 
Лін ко.1ьиом. 

• 
- Професор, меиї жаль одного з найкращих корабпів 

амер. ф.1ьотн; а.1е вони напали на мене і я мусів боронити 
ся. Я тільки його ушкодив і вірю, що він направить WKO· 

ду в найб.1изшім порті. 

- Гей, команданте, ваш Навті.1юс є без сямнїву чисте 

чудо. 

- Так, професор. і я люблю Аого, начеб він був ча. 
етникою мене самого. Коли вашому корабпеви притрафить 
ся що недоброго, найпершим чувством кождого на ньому 

є страх перед пропаСтямн. Сего нема у нас. Ніхто не стра
хаєть ся, бо наша подвійна шкарапупа сильна, як криця. 
Не журимо ся ні вітрилами, ні вітром, ні кітлами, ні вог
нем, бо ціле судно зроблене s зе.ліза. а не з дерева. Не 
боімо~ь за вvго.1ь, бо вживаемо до всего електрики, ні 
колїзні, бо п;аавемо під водою лиш самі, ні бурі, бо пі;t 
водою паи~·є без:.tежиий спокій. І наш іижіиір має більше 
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JJ.OBipя в наше судно, як сам його будівничий, а б)'дівиичий 
більше від свмого капітана. І тому я маю таке довіре до 
Навтілюсn. бо я сам є і капітаном і будівинчим і іижініром. 

- Л як мог.1н ви заховати бу дов у сього чудесного 
Навтілюса в тайні? 

- Кожду частину його, nвие Ароиакс, дістав~в я О· 
кремо з ріжних сторін світа. Плити корnуса роблено в 
Лейрда в Лїверnу.1і, шрубу в Скотта в rлязrові, резер. 
вовари в Кей.1а в Парнжи, машинерію в Крупnа в Нїмеччи· 

ні, а всякі математичні· інструменти в Гарт Бр~дерс в Ню 
йорку і т. д. - кожда ·з тнх фірм nриси.1а.1n замов.1еня на 
иишу адрес~·. 

- Алеж сї части треба було зложити разом! 
- - Професор, н nобудував свої робітні на однім ony· 

щеиім острові серед океану. Там мої робітники. яких я 

•ивчив і виховав, і я сам зложилисьмо Навті.1юса. А колн 
дЇЛО бу.1о ГОТОR(.', ~11 ЗИИЩИ.:ІН ВОГНеМ НаШі С.1ЇДИ На СЇМ 
острові. . 

- Тодї кошта сего судна суть величезні? 
- Пане Ароиакс, зе.1ізннй корабе.1ь кошт~·е .5 фунтів 

штер.1їиrів за одеи тон. Позаяк Н~вті.1юс важнть 1,500, 
будова ііогd кошч·ва.1а 67,500 фунтів, уряджене яких 
80,000 фунтів, а яких 200,000 фунтів коштують твори шту
ки і знахідки. 

- Ще одно і nослідис nитанє, каnітан Немо. 
- Питайте ся, професор. 

- Чи ви богаті? 
--- Дvже богатий, nане. Я мігби заn.1атити весь держав-

ний довг Франції і не відчути сего. 
Я видивив ся на сего чо.тювіка, що так говорив до 

мене. Чи він грйн ся з моєю .1егковіриостію? Будучність 
може nорішнти. 

РОЗДУЛ ХІІІ. 

ЧОРНА РІКА. 

Сю частин~· земської JQ'VIЇ~ що покриває вода, обчис
~,юютL на 80 мі.1. квадр. мн.ІJь. і єї обем рівиаєть ся двом 
бі.7~іонам, двіст:t і nятьдес· .ть мі.1ІЇоиам к~'бічиих мн:rь, а 
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зиачіие сих ЧІ1се.1. треба знАти, що пдеи квінті.1їои мае тіль

ки бі.1їонів. кі.lЬКІІ одt:и бі.1їои мае одинннь. Ся водна маса 
рівиАеть ся такШ скі.1ькости води, на яку мусї.111б ск.lада
ди ся неї зе:\tські ріки через 40 тисяч .1їт. 

В rео.1ьоrічинх епохах, піс.1я огнистого Ін:ріоду прнй
шов водяний. Найперше отже -на цї.1ій ку,rй земській була 
вода. З часом, в силюріІ'\с'Ькім періоді, ПО'Іа.l~І показувати 
ся верхи гір, виринали о·строви, зиова зникали, аж доки 

не потвори.1ись ста.1і земліt ·якими бачимо їх сегодня. Зем
ля здобу.1А від води 37 мі.1Іоиів 657 квадратових мш1ь, що 
рівнаеть ся 23 білїоиам fi80. міліонам акрів. 

По.lОЖеИ€ КОИТИИСtіТіВ 110ЗВ3.1Я€ нам IIO.J.Ї,lИTif :\ЮрИ ІШ 
пять ве.шких частий: Північний Ледоватиіі океАн, Полуд

невий Лсдоватнй океан, Індійський, Ат.1яитнцькш'f і Тихий 
океан. 

Тихий пке"н .1ежить між обома но.lsІрІІими .1інїямн і 
між Азіею і Америкою. Він е' иаАспокійиїіішІІіі з них всіх. 
Ріки його суть широкі і повільні, прип.lІtВИ і відпливи 
досить незначні і подостатком дощу. Таким був він, коли 
судьба приве .. 1а мене на ·нього перший раз. 

- Пане, -- сказав капітан, -. ми можемо ВІІІІ.lІІсти 
на п,оверхию і означити докладно вихідну точку нашої 
ваНдрівки. Teuep е чверть до дванайцятої. 

Капітан потиснув електричний годинник три рази. По· 
мпи поча.1н виганяти воду з резервоварів. а другий ін
струмент вказував, що ми піднимаемо ся в гору. Вкіици 

він задержав ся. 

- Ми вже приїхали, - сказав капітан. 

Я сейчас пішов до середних сходів і ви.1із на верх 
НАвті.1юса. П.1ятформа внст<lвала ті.1ьки три стопі понад 
воду. Зад і перед судна бу.1и стіжковаті і тому його слу
шно порівнують до циrара. Я завважав, що його п.1итн 
подоба.1и до скоруп, які вкривають тіла великих пласту
нів і тому моряки вважали його ЗА морського зьвіра. 

На середині плитформи сего видовженого сущна зиа
хплн.1ось два внпуклі гльоби, боки яких замкнені буян 
ГрубИ~fИ ШК.lЯИИИМИ ПЛИТАМИ. 0дСИ З ІІИХ слу-А<ИВ ДJІЯ 
керманича. а в другім був приміщений rеф;tектор. 

Морс б)·,,о чудове. небо чисте. На су:ші не.1егко було 
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запримітити .lcroнt.кe колихане. Де .. 1їкатнніі вітрець мор
щив поверхню Іюдн. На чистім виднокрузі не видно буnо 
нічого. 

Капітсtн 1-іс~ю змірив с~tоїм секстантом внеоту сонця, 

яка дава.'Іа йому заразом і шнрнну rеоrрафічну. Він 

Каnітан tteмo змірив своїм секстантом височину сонця. 

Jt.днв ше кі.lІ.~-:<1 хви.1ин, доки диск не торкнув ся видно

круга. Підчас того рука капітана не вор~·хну.1а ся ані 
.дрібки . 

- Двананцята година, - сказав він. 



- б9-

Я поr ;Інну в ще раз нu море, троха пожовкле від нпон
сьюІх берегів і спустив ся' в до.1ниу. 

-- А тепер~ пане1 .'Іншаю вас вашим студіям, - до
д.uв tшнітаи; ~ Н<tШ напрям є східно-північниИ схід, в 

r лубниї 5О метrів. Тут маете більші мапн1 на якнх може· 
те с.lЇдІІти його рух. Вімаю са.1ьои на ваші ~\С.Ч'ГІІ, а сам 
нrошу о дозві.1 вімалнтн ся. Капітан Немо вклоннв СЯ1 
і! н но·rонув иа самотї в гадках про самого комшідаита 

/І<Інті.1юса. 
Чеrез цї.1у год1шу я роздуму·J~о ІІJ)О всю ту таііиу, 

т:І"~· іІІТСJ)ССН~' д.lЯ :\ІеНе. Потім Я ПОГ.lЯНУВ ЮІ МШІІ\у і ІЮ· 
.1ожнв ·свіrІ па.1сць, де ми знаходи.1н ся перед мінутою. 

Море мае свої ріки, як і суша. Суть то особ.1нвші 
струї, за:\tітні своt:ю темнературою і кrаскою. Наіібі.lь· 
ше :.інаною з них t: стrуя Го .. 1ьштрем. Наука відКJ)ІІ.1а иа 

земськііі ку:ш нят1. го.1овних стrуіі. Одна н північнім 
Ат.11янтику, ~ryra в Ію.1удиевім, тrета в вівніtшім Т11хім 
оке<ІНЇ, tІетвеrта в ІІо.1удневім, а пята в nо.1удневі:\І Ін

.:хиііськім океані. Мож.1иво, що бу.1а еще і шеста струя 

в ніннічні:\І /11диііські~ оке<Jнї. 1\О.lІІ моrя касnіііське і 
upU.lbCI>I\C бу.111 ;j,l~·чені З ІІJ)ОЧИМН МОрЯМИ. 

Чеrез точку зазначену на мапцї перехощІ.Іt.І юасне 

одна така струн, яnансьІ\а Куро-Сціво або Чорна Ріка, 
яка виходить з зu.1иву беиrальского, огріта лучамн тро· 
піка.1ьного сонця, нсретннае просмик Маля~о~:к:t і п.11tве 

вздовж uзнііського бerera, а потім звертає ся .:хо nівніч
ного T~1xoro океана аж до а.1еутських островів, несучи 
з собою камфоrові деrева і прочі особливостн по.1удня 

і ві.:хrіжняючнсІ. ясно.сІІньою кrаскою від моrської водн. 

Се бу.1н та сама струя, якою мав ШІнстн Навті.1юс. 
Я с.1їдив єї свої~.ш очима і бачив, як вона · губи.1а ся 
в ІІростор<І:х Тнхоrо о~сана, і почував, що і :\Н~не тягне 
1'~':.1.11 разо:-.1 .з НСЮ. (а:о.н.• ТО..ІЇ ~ двсрах CH.li>UHY ІІОНВІІ.lІІ 

сн Нсд ЛсІ'..І і Консс.lІ>. 

:\1ої оба товар11 ші стоя.ш liC:\IOB вконаві 11:1 811..1 СІІХ 

lf~'.1t'::'. 

Де мн е. -- .:хе щ1 е? · крІРШR Канаднєщ,, Чи 

~ІОМ:l' в ~1узею в Квібеку? 

-~ Мої нрняте.1ї . - відІювів н. он не 11 Канаді, а.1е 

на Нав:rі.tюсі-. 50 яrдів rtiд повехнею ·моrя. 
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А.н:ж. М. Аrонакс, - сказав tteД Ленд, ч11 Иt' 
мотt.·те сказати :\Іенї, 1\і.lьІ<ІІ .1юд1tй € на сїм коruб.ш? 

Л.есtІТІ•. .:ншіі щІть, пятьдесятІ,, чи сто? 

-- Не )JОЖУ відповісти, 11аие JІенд; тrеба Jta яюtіісь 
час ноюшутн гадку заво.lодїтІt Навтілюсом, або · вте\ІИ 
звід(Н. Сей коrабе.1ь е язоrом новіІUІШОЇ техніки і н ду

же жа.1уваяби, колиб всего того не бачив. Богато .1ю· 

диіі rадо згоди.rюсІ.би на нашу судьб}·, коб .1иш мог-1н 

ба•штн сї \Іудсса. Том.v б~·дьте спокійні і г.1ядїть за 

всї:о-1. що донкrугн нас. 

-- Бачитн! --- скликн~·в гuрн~·ньщнк, -- ко.ш ми не 

Gнчимо нічого в нашій зе.:JЇзній вязници. Ми ходІІМО 

мн н.шие:vю на -- ос.1іп. 

Як ті.1ькн Нед сказав ее, наrаз нотемнї.1о і так нагло 
що н Іючув біль в очах. 

Ми замовкли і не ryxa,rш СfІ, непевні, що нас ожtІ· 

да.1о. Почу.lИ якийсь с.1абеиький .10скіт, неначе 110 бо

ках Навті.1юса піш.тrи в рух кrн.1а. 
- Се вже кінець кіннїв! - - сказав Нед Ленл. 
Ннг.1о показа.1о ся світ.:ю 110 обох боках са.1ьону Через 

дна вндовжені отвоrн. Ми побачн.ш освітлену моrсьи~· 

воду, иід якої дїли.'Іи нас дві хrуст&~.1ьні, шк .. 1яииі ІІ.1нти. 

Спеrшу я бояя ся. , що сі шкла потріскають, та сн.1ьні 
мосяжні рами мали безміrну, силу опору. 

Ми бачили моrе дуже - виrазно на -милю довкола 

Навті.1юса. ІЦо за вид! Хто може описати наслідки осві
т.lеня сих веrств води і rіжницю кождоі з них, з до.1инн 

в гору? 

Ми знаємо прозрачністІ. моrя. а мінеrальні і оrrані
чні тї.1а в ньому ще збі .. 1ьшають сю його прозрачність. В 
денких частих океана ко .. 1о аитильских островів можна 
док.1ад110 бачити піскове дно в г.1убннї сто nятьдесять 
ярдів. Пrоникаюча си.1а сонїшиих лучів доходить і до 
г.11убини тrох сот яrлів. Та глибина, в якій плив Навті
люс, бу.1а .1оном фнль і вода тут не була освіченою во

дою, а пrосто яодяним світлом. 

Вікна розтвнра.1ись на оба боки сеї невис.тrїдженоі 
пропасти. Прц темноті в середині сальону дуже добре 

внrляда.тrа ясність на вні і ми заглядали через 'Чисте 
хруста.тrьне шюю, неначе через отвори величезного аква

ріюм. 
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- Ни хотї.1в бачити, Нед; теш:р б<t'ШН~. 
-·- Цікаве, цікаве! - шеrітав Каиаднец,, :ііІбуваючи 

свіR кеJІськнА гумор. 

- Те11ер, - думав н, - розумію вже .Іtште cero чо
.1оніка. Він сотворив собі окремвіі світ, н нкому він цt
иить всі свої иаІ1бі.1ьші чудеса. 

Через дві годJІИі цї.1а ар~і~І морських зІ.вірят С\"ІІРО· 

кuджа.1а Навті.1юс<1. Можна бу.1о бачити між ИІІМІІ риби 
ненкої н~.1JІ'ШИИ, нрсріжноі будовІІ і краски. н~ pa:t. ие 
.'1,Ні!. ДИВІІ,1ІІСІ> МІІ З ОСТраХОМ Щ\ СТрі.НІІІІі з~·бн .1Ю.доіда. 

tІ~'ІШJ уява б~·-1~1 роздраж11еиа в висоhій стсіІеии. образи 
мииа.1и одеи за другим. Нед називав 110 імени риби, а 

Коисе.:~ь сеїічас дї.1ІІВ їх на к.1ясв. Я не міг интїuн•тІІ ся 
~х ЖІІвими рухами і иа.1юбуватн ся крuсuю їх ~np:-.1. Ні· 

J\(1J111 н ще ис бачив сих риб живих і на свобогі, серед 

іх прнрпдиого окружеия. Я ие буду згадуватн 14r!'X тих 

р.•JІів, які ';щ.1и ся перед моїми очимз, прІ1Р~б.7сttі ясним 
tлєктричиим світ.1ом. Бу.1и ее всі роди ."Сіиськоr\~ і япо1t· 

'~ького морн. 

Наг.1о в са.1ьоиї ста.1о ясно, бічні ві:.-иа з;·І'ІІІЮt.ш ся 

і чудовІІіі вид морського житя урвав ся. Та я д}1Мав ще 

про них :r.оРrиаї час, .:ики вкіици очи мої ие crl'•t-ш:н• ся 

иа інструментах, висячих иа стіиї. Компас все ще г.ока
~·уеав то1ї самнй напрям, манометер ту саму r.тбииу. а 

електричиніі ми.1ьомір . показуеав скорість нашого бігу 
на J5 миль, иа одну годину. Я ждав иа капіт~иа Не:\ю, 
однгк він ие приходив. Була. вже ля .·а година. 

Нед Леид і Коисе.1ь вернули до своеї каюти, а я 

потягнув ся до своєї сnа;tьиі. Мій обід ждав иа мене. 
Він ск.:rадав ся з черепашииоі зупи і печені з го.1ьокаи
тvса, якого СМёК піс.1я мене перевиешан навіть са.1ьмоиа. 

· Вечером я читав. nисав і думав. Вкіt-щи сон зморив 
ш·ис і я простяги~·в сн на своі:ч .1іжку та з.1орnнn з:tсІІув, 

під'ШС ко.11t Навті.1юс .1етів скоро струею Чор1юї Рік11. 
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РОЗДУЛ XIV. 

ЗАПРОСИНИ. 

• l'.1їдуючшї деНІ. нрнанадан на 9-го .1нстопада. Я :.бу.11tв 
ся ніс.1и 12-годннного сну. Конеель прийшов, щоб сшtтаТІі. 
ЯК Я СІІаВ ІІОС.'ІЇдну ніч і ПОС.l}'ЖИТИ мені. Він .'ІНШНВ Нед<І 

в твердім снї, нена•rеб сей чоловік більше нічого не робнs 
в своЇ:\t іtштю. Н:.1 ()а.1аканнну Конееля я не зверт~в ~-вагаа, 

бо був занятнА ка11ітаном, який від вчера не аюка::.уtшн с~ 
в ~оій каюті. 

Ко.111 нже вr>рав ся, аюспішнв до сальону. Там не uу.ю 
нікого. Я звернув ся до шаф, в яких містн.'Ін ся ріжні ~ор

ські рак11, а потім ааереаішов до зільника, в якому бу.ш за
сушені рідІ\і морса.кі росташн, які одна~ задержа.11t свої 

чудові 1\О,'ІЬОрН. 

День минав, а капітан все ще не приходив. Вікна са
.rаьонові не відчиняли ся більше, мабуть щоб не м~·ч11тн 

бі.1ьше наших очнн і уяви. Напрям судна все ще тоіі самніі. 
хпч скорість зменшилась на 12 миль на годину. 

. С.1ідуючого дня 10 листопада та сама самотність. Я не 
бачив ні одного з корабельної прислуги. Нед і Консе~ь 
перебу.1н мааіже цілий день зі мною. Вони днвува.·шсь не

прнсутностн капЛана. Може сей чоловік був хорнА? д 

може він змінив своі пог.1ядн на нас? Впрочім ми мали 
повну свободу, і подостатком іди. Наш господар ДQД~р

жував свої обітниці. Мн не мали причин до нарікань і були 
досн вдоволені судьбою. 

Сеrодня я почав писати дневник наших пригод, щоби 
пізнїйшr. не nозабувати подробиць. Писав на папері, зро· 
б.1енім з морського папіруса. 

Наётав ранок 11-го .11нстопада. Я завнажав свіжий воз
дух і под)\~нtв, що мн муСїли внплисти на поверхню води, 

щоби набрати новий, сві.;~нй набір. Скоро я виліз на плит
форму нашого судна. 

Бу.1а 6-та година. Погода бу.1а мрачиа, море бу.1Ю сіре, 
a.'fe спокШне. Я сподівав ся побачити там капітана, та за
мість него побачив ті.1ькн замкненого в rльобі керманича. 
Прнсївшн на край малого човна я вдихав чистий, морськні\ 

воздух. 
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Мрака tюча.1а розхu:штн cfl ні.t впливом .1у1tів сонцн, 
І'"~ ВІІрІшуло з ноза східного обріи. Від иьut·о з&~rорі.1о 
''о1ч:, <І бі.1нві хмuрю1, норозКІІ.tаиі ІШ небосклоні З<JІ\раснї . 
. 111 ш1 своїх крайчиках рожеВІІМІІ краскаин. що норожн.ю 
на иітt•р н сеіі день. Та ЧН)f був вітер д.1tІ lІавті.1ЮСJ, яко

І'о ••~ страшІІ.1ІІ нїнкі бурі. 
Я .1юfіував С~І ГUрІІН:v/ С.ХОДОМ C()JIЦf1 1 таКЮІ ReCCJIIIM, 

І"<ІІ\ІІМ жшютворннм, ко.111 до мене до.1етїв стук ІІІЇ.хсь Іtir. 

s-J (І_\'Н 11р11ГОТОН<ІНИЙ ІІОЗДОрОВІtТJІ К<JІІЇТ<ІИ3 Нсмо, Т~І З<l)fЇСТЬ 

ш.оrо ннни сн iloro тонарнш, якоrп н бачш1 11р11 н~rшііі 

стрічі. lfaiitн:pшc :швнв си він чеrез шк.1а на нндІІnІ\руr і 
1д:Іва.1осІ. не бачнв мене. Потім він прнб.1нзнв ся дп ІІі· 
r;ІІини і сказан с.1ова. икнх я не розумів та повтаряючІІ що 

ранка і досн памитаю: Nautr~н respoc lon1i virc1І. 

Промовнвшн сї с.1ова, тов<tfІІІШ юшітана зійшов в до· 
.шну. Я думав, шо Навтілюс наверне зараз до середморсь· 
1\ОЇ їзди, том~·. вернув ся також до своєї каюти. 

Про!.tнну.1о зиова пять днїв без ніякої зміІІН по.10женя. 

Шо ранка и внлазнв на верх і що дня чув я ту саму фразу 
товариша капітанового. Однак сам капітан не щщходпв. 

Я вже думав, шо мн ніко.1н не побачимо ся, коли 16-ro 
.шстопада. вернувшн до своеї каюти разом з Нез.ом і Кон
се.1ем, я застав на своїм столИ!\)' запнску, адресовану до 
\Іене. В нїіf, писаній смі.1ою і чистою рукою ось шо б~·ло 

написано: 

1 б· ГО .1ІІСТОІШ.'1а, 1867. 
Професор~· Аронакс, на судні Навті.1юс. 

Капітан Немо запрошує отснм нрофесора дроиакса на 
rю.1ьоване, яке відбудеть ся завтра рано в .1їсах острова 
f\rccнo. Він надіеть си, що нічо не буде на перешкоді 
nрофесоровн взяти ~1Часп. разом ~ йпго товаришами. 

КаІ1ітан Немо. комаид:шт Наоті.1юса. 

- По.1ьоване! -- закричав Нед. 
- - А до того в .1їсах острова Креспо, ·- дод<ів Консель. 
- Значнть, пан поїде собі теnер на сушу, -- віз.повів 

Нед Ленд. 
- Се за~начено в .ІJистї зопсїм ясно, - сказав и. 
-· Ко.1н так, то ми муснмо приняти запроutене, 

ск;:~зав Канn:шень. - Коб11 ті.11,ки дістатІІ сн ІШ сух~· зем.'Ію, 
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будемо зІШТІІ, що робитн. lfa нранду н маю ис11tку охоту 
з'ЇСТІІ 1\UHi\.101\ ДИ'ІНИН. 

Я ІІС ст;tрав ся nоrодІІТІІ уrІсреджеІІь К<Шітnиа до остро

вів і КОІІТИНеНТіR З іtОГО З<ІІtрошеИЕМ IIQ,1Юiti\TII В :Jicax і 

ограІІІІ'ІІІв см на та..:у відновідt.: 
- · ПсрШС ІІОГЛМНЬМО, ДС ЗИПХОДІІТЬ СЯ ССЙ OCTJ'OR Крес-

по. 

Я ІЮГ.lШІУU ІШ МШІК)' і ЗН8ЙІІІОВ ІШ 32°40' ПіВІІ. ШИрНІІІІ, 
а 157"50' Зі1Х. ДОВЖІІІІІІ Міl.'ІСИІ>КІІІЇ ОСТрОВ, ВідКрН'ГІІЙ К3ПЇТа· 
иоJrІ Крес11о, зnзІІнчениіі я стnрІІ х гішпаиських мапах як 

Рокка д~ .1Я Плята, ЩО О~Ні1'Н1€ .. Срібна Скшш". м~. були 
віддалені я ід нашої впхі ·~вої точки 36 сот мн.1ь, з тро ха 
збоченим напрямом ІШ по.1удиевиА схід. · 

Я показав сеА ма.1еньюtн .остров своїм товаришам. 
- Коли капітан н~~ю ВІtходить часом на суху землю, 

то ч11бирае тільки ненаnідувані острови, -· сказав я. 
Нед Ленд здвигнув на ее раменамн f оба з Консе.ІJьом 

внАшли від мене. 
По вечері, подаиід служачим, німим і сnокійним, я 

пішов спати, троха занспокоеннА. 

Слідуючого ранка пробудившись я завважав, що Нав
тілюс не рухав ся. Я скоро вбрав ся і прнАшов до СІUІЬОН)\ 

Капітан вже ждав на мене. Він повстав, вклоннв ся f 
спитав, чи я можу товаришити Аому. Позаяк він не згцу· 
ва8 нічого про свою неприсутнІсть через 8 днів, я також 
не натякав на неі і відповів, що я і мої товариші готові 
Jти з ним. 

Ми ввійшли до їдальні і сеАчас подано снідаие. 
- Пане Аронакс, - сказав капітан, - прошу гостіть 

ся без церемонії; бо хоч я обіцяв вам прохід по лісі, то я 
не старав ся знайти там готелів. Тому посніnАте добре, 
бо обід буде прнпfзнений. 

Я не пожалів страв. Вони складали ся з кількох риб, 
кількох платків знаменитих зоофітІв і кількох родів мор
ських ростнн. НапіА складав ся з чистої води, до якоі 
капітан додав кілька кропель якоrось кнслоrо по~ину. Ка
пітан Немо ів не rоворячн ні слова. ПотІм вfн rовор..-: 
Пане, коJІИ я запроnонував вам польоване 8 моtх nl.l.вoNfiiX' 
.rtcax Креспа, вн певно по..цумали, що я безумннА. Пане,. 
вн ніколи не судіть пюднА поверхо8но. 
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-- A.1t:· ж, каttіт«ш, нtprt: •ttнІ ... 
-- В11 С.1)'ХІЙТС MCIIt: НІІ~ред, J ІІОТіМ ІІ~рL'І\UІІ<Іt'Т'-' С~, 

'ІІІ ~Ш.111 ВІІ 1ІfН1 1 ІІІІІУ 3ill\11,1iiTH МеtІЇ Г:tуІІОТУ і 111~1\0HCt:KH~II· 

·~ію. 
-- С.1ухаю! 

Btt знаете, нрuфесор, що 1tо.1овік може ж11111 нід 
IIO.].uto, Н'.'ІІІ ТЇ.1ЬІШ MU€ ;1 со(іою ДОСІІТІt 8О~ДрШ. Н Іtідвод· 

ІІШ роfютї rюбіТНІІК Uбf'іlІІІІіі Н ІІСІІрОМаК:t.11·11~' О.1ЇЖ і ~t 
Гf).10ROIO llf'HKf'IITOIU MCTa.1CUIIM Ш0.10МОМ дictf.1~ lt\H1YX З 

І'оrн ІІрН ІЮМОЧІІ ГНеТуtІІІХ ІІОМП і f'Cry.1ЯTOf'Їit. 
(~ f alltlpUT ІІОДО.1СІЗСІ, - СЮ1З3В Я. 

- Саме ТаК; ті.1І•ІШ ПрІІ TUKIIX )'С.1ЇВЯХ Ч0.1UIIih: ІІС ~ ~110· 
іІідииІі. Він € нрнчеп.1ений .10 номнн, яка Іtосн.-ш~ ііому 
воздух rумовою руркою, і ко.шб тuк мн мусї.111 роб•tтн на 

Навті.1юсї, МІІ не мог.ІJиб заіітн д<t.1еко. 

-- А якіж маетс способн осRободнтtt ся? - сп11тав я. 

- Мн маЕмо аnарати Рукеііро.1я, •tкі я ще вндоскона· 
.шн д.11я сноrо власного вжнтку. В н11х можете смі.ІІо пуска
тн ся в дорогу підводну без wкощt для котроїнебудь ча

сти свого тіла. Він сКJІад&Еть ся з резервова;"Іа, в якім я 
згущую возд)'DС під натнеком 5О атмосфер. Cen резервовар 
прнчепленнА з заду, як жовнїrськщ1 мішок. його верхня 
час-rІІна творить скрннку, в якій держить ся BOJ.ll)'X тіль
кн прн ПQМОчн інст~'умеату, подібного до міха кова.1ьского 
і тому воздух не може втікати, хнба ті.1ьки під нормальним 
напорои. З сеї скрннкн внхрдять дві гумові руркн, одна 

до носа, дrуга до рота і обі сходятt. ся до маленького wa. 
тра, яке накрнваЕ ніс і rот. Одною входить свіжиn возАfХ 
~~ дrугою виходить вн.•шхуваttнft, а язнк затнкае то одну 

тп другу. Та на дні морсІ.кім е ве.'ІнкнА иатнск і том~· треба 
fi~·.'Jo голову сховати в мосяжюtіі r.1ьоб, .10 якого масне 
fІ:<ОДЯТЬ дВі рурКН. 

-- Доскона.rю, канітзн Немо. ті.1ью1 Roз.:t~·.,; .lужитко. 

вупь ся скоро і стае немож.1НRІІ\t до вднхуRnия. ко.111 за

r.еrеть ся ~ нього 85 nроцент кисни. 
--. Так, а.1е noмn11 Навті.1юса набннают1. ті.1t.~ІІ Іtоздуха 

в резеrвовари. що стане на 9 до 10 годни. 
- Бі.1ьше я не маю вам що закидати. -- відП1)вів я, -

;і.1І•ІШ ХОТЇRUІІ ще :lH:lTII, ЯК RH ОСВЇТ.1ЮЕТе собі Т::І'М дорогу. 
- - Аn:-~ратамІІ Р~wн{орфа. пnне Аrонакс; 0.11.:11 з ннх 
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ІІИСІІТІ. ша tt.lt:'tax, а другий нри•н.:п.1еинn дІJ аюкса. Він 
с.v1адипа) ся .j е.1ементів оуизсни. ті.1ькн місто t>іхроиuту 

IIOTCIIU}' UЖIICi.l~MO иатрііі. ІІрнзбІІрUtІ}~ c.lt!KTpiiKY нідІІрОВU• 
ДЖ}'~ дрОТ\ІК ДО .lЇХТіІJШЇ. В СЇЙ .1iXTUplllt і СІІірО.1ЬІІе ШКЛО 
нановисне вуг.1сваам ruзом. Ко.111 апарnт в РУ"У· Г;\з catiтaaтL.t 
~Н. Н сеі\ СІІОСіб 1\ІОЖЛІІВО uіддНХ~ІТІІ і UUЧIITII. 

-- Вшні аюмис.ltt надто tt~рt:ІюІІуючі і tt ДІ)ІШІс ttc 
сумнївш.) cta. Остаета. ct: ше одІІіІ pi't, с npitяu оружu. 

-- Рuзр.fієть ск, м 11 не M<tt мо тут с·грі:аь6 до cтpi.lbttQ· 
ro аюроху, - иідповія капітан. 

-- В тнкім рuзї мусаата. ес u~·тat аюздушаш стрі;аьuа. 
- Безnеречно. Як можаш тут uаарuблятн raopox, без 

саJtітри, сїркІІ і вуг.1я? 
- Кромі того, - додаtt я. - стрі.1яти в водІ не аби 

яка трудність. 

- Найменшої тру.зааостаа аасма. Ми маtмо стрі.1ьб}\ з 
якої можtаа легко стрі.1яти і в' воді. Тількаt ми не маемо 
пороху і тому м:vcttмo вжааваТІІ до стріляни ноздуха, якиn 
зJІушуємо помпамtа Навтілюса. 

- А.1еж його треба вживати з ша.lсtюю скоростію! 
- На с.еж ми ·маемо апuрат Pyкei\po.ltt. До того треба 

тіла.каа відповідиого заткu.1ьця. В прочім ви, пане Ароиакс, 
самі нсрекоиаете си, що МІІ зужиемо на нашім польоваmо 
дуже ма.1о воздуха і купьок. 

- Мені здаеть ся, що в такіі\ густій воді і неяснім 
. світлі, стрі.111 не йдуть далеко і не суть смертоносні. 

- Противно, папе, кожднА стріл з сеї стрільби е смер

те.'lьинfа. І як деліка:rно ку.'Ія не торкиу.1ась би своеі пастви, 
вона падс неначе вражена громом. 

- Чом~1? 
- Бо кулі сеї стрільби не суть звичвАні кулі, але ма-

леаtькі шкляииі кульки, вииаЛдеиі австрійським хеміком, 
)!КИХ я маю подостатком. Сі кульки суть вкриті стале10, а 
в середині в них 4! иuадоваиа електрична сила з сильним 
иапиятєм. При иайлекшім ударі ку.'Іька тріскае, а зьвір, 
хоч якиt1 ве.'ІИКІІй, паде мертвий. 

- Я не маю бІльше нічого до говореия, - сказu 11 
встаючи від стола, - а беру стріпьбу f піду в С..'Іід за вами. 

Кашітак Немо вІдійшов, а я переходячи попри КІJОТУ 
Не.аа і Конееля поюrикав іх обох за собою. Ми всІ приА· 
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IU.Itf ДО ІІ\.'НО,:.111 1Н\ІJ' М'.lІЇ, 11 НКЇІ\ )ІІІ ~111.161 Н(Ір~ПІІ С•І Н НОШі 
щпводtІі убранн. 

РОЗДІЛ XV. 

r1POXIJ1 110 МОРСЬКІМ ДНІ, 

~tl 1\t.'.lЇH li~ .1U 11 ДЇІ1СІІОСТJІ apCt'/f,t 1ІІ\І і І'<Ірдерu6ою 
\НТЇ,1ЮССІ, Д03СІІ HUД0.1U~HIIX 3ПЩ)с1Тів 1'11\.'1.111 Jt,i СіЇІІЇ, ЖдУ• 

'ІІІ ІІЗ ОХОТИІІКіВ, 

н~д Лем ІІОбіІ 1ІІІВUІІІ їх ні.д•І· І\\ в .. в t Іі ::::. 111· ·~ :1\'UICIO 

і ТЇ.1ОМ. 
• 

- Ну, міR браНІІА молод\Іе, ·''·'' оп•ю:'•• 1\pt 'J:.\ С)1J'Ь 
ПідВОДИИМІІ .1ЇСЗМИ. 

- С.1авио! - сказав роJ•r-.rювrнан ІІ'.';І, щ,u,•v нже 
тзк запах.1а бу.1а дика свіжа печешr. - ,., '·''· r~ttнc Аrошtкс. 
вбсретс см в сю одіж? 

- Tyrr нема нибору, П&ІІе Нед. 
- Впрочім, нк собі хочете, - відповів rарпуищик~ -

а я не вберу ся, хиба примусите мене. 

- Ніхто тут ІІС змушує, - сказав кnпітан Немо. 
- Чи Консс.1ь буде пробувати іх? -- сшtтаn Нед. 
- Я піду за своїм паном скрізь, - нід11овів Коисель. 
На ro.1oc капітана явшrось двох з кораtіельиої прислу. 

ги помогчи абрати ся в сі тяжкі і иепромака.1ьиі одеж~ 
зроб.1еиі з індІІііської rум11 і так зробле11і, щоб оперти ся 
великому натискоан води. Одіж скла;іа.1а ся зі сподень і 

кафтаиа. Сподні кіичІІ.1ись чоботзми, абтяжС'инмІІ о.1ОВЯ· 
иими зо.1ями. КафтаІІ споювали мосяжні стяжки, які пере
хрещува.1и ся на грудех, щоб в сеА спосіб хоронити іх ві,. 
великого иатнску І уможливлювати ім леt·киА віддих. Ру
кави кафтаиа кінчились рукавицями, дуже внrілиими. Ся 
одіж ріжи11.1а ся дуже від сеї, якої вживаио в 18 столітю. 

Капітан Немо f одеи з Aoro товариwіє цуже сильної 
будови, Конеель і я були в водолазних строях і ма.1и 'Іже 
заuадати на голови мосяжнІ rльоби, ко.1и я пригадав со

бІ, ЩО требаби нам ДВОМ ПОЗИіlКО)ІИТИ СЯ добре зі збруР.ІО. 
Одеи і' пpttcayrн НавтІ.'Іюса подав мені (.;ДИ). стрільбу, 

flkOi rрубwиА коиець б) .. зроблений зі стали і в середv.н1 
nорожииА. ВІн С.'rужив на резераоаар д.1я з.дуr•Jеноrо воз.,_ 
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ХІ., ИЮІІІ ,j<J IIUТitt ~ОМ ~.1ШІК51 ВТЇ~JВ Ь д)'.lU стрі.1ЬбИ. 8 
ньому місти.юсJ. та~ож до 20 кульо~, які автu~tатІа•ано за· 
.1ази.щ на своt: місце неред uистрілом. 

- Ка11ітан Нrмо, - сказав я,.-- ся збруя знаменита 
і SІб рад нопробуАатн єї. А Я'< ми дістанемо ся taa дно моря? 

- Пане нpuфrcor, судно що-й-но осї.1о на дtаї в глу· 
бииі 10 м~трів. 

- Але я~ ми виліземо? 

- - Ви скоро tюбачите. 
Капітан нс~ю В.lОЖИВ свою голову в r.1ьоб і ми оба з 

Коис("лем зроби.ш те r.аме, що виклика.1о в Каиадийця 

іроиїчну усмішку. Шолом прикручено До ковнїра кафтаиа 
зепізиими шрубками. Ми бачили через три дірки І шоломі, 
Перегороджені грубим шклом, обертаючи на всї сторони 

rоловою в середині шолома. Як ті.1ьки все було готове, 
апарати Рукейро.'Ія почали свою роботу. Я міг віддихаm 
зовсім леrко. · t1lf 

З лямпкою Румкорфа на паску і стрільбою в руці я 
був готовий до маршу. Правду казати мені було дуже 
ТЯЖКО В СіЙ ОдеЖІІ і чоботах З О.'ІОВЯИНМИ ЗО.'ІЯМИ. Я не 
міг зробити одиого кроку. 

Та на ее була рада. За хвилю мене всуну.,... :z неве.1ичку 
комиатку і копи ми всі там знайшли ся, почалась цікава 
опtрація. Комнатку зачинено. Стало темно. Нараз я почув, 
як щ'Jсь пробігло по мені. Се б~vra вода, яку впущено до 

с~ре~ини. В!,дчин~ио другі. двері. в боці Навтілюса і ми 
побачи.'Іи слабоиьке світло .. за хвильку наші ноги ступа.ІІи 
по морсІ)кім днї. 

А тепер, чи пригадаю собі вражіня сего першого мого 
проходу під водою? Сповами годі описати сих чудовищ! 
Капітан ішов вперед, за ним його товариш, а на заді ми 
оба з Консельом. Я не чув тепер жадного тягару на собі, 
а голова оберта.1а ся в шоломі, як оріх в своїй .1ушпииці. 

Світло, яке освічувало дно 30 стіп під поверхнею, 
здивувало мене своею силою. Соиішнl лучі світили через 
водяну масу легко так, що я міг бачити все на дні на вtд. 
даль 150 ярдів. Вода здава.1ась бути тепер неначе другим 
воздухом. пстїйшим від земськоrо, та майже так само 
ясним. Під ногами сте.1ив ся міленький пісок без ніяких 
морщин, а від нього відбивали ся лучі сонця з такою r.и-
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лою, що кожд.tіі атом води б)Jt освіт.1енніі. Чи повірять 

менї, ІіО.1ІІ я Сfажу, що в сих глнбннах н бачив тuк добре, 
як в бі.1иіі деш .. ІІіl зсм.111. 

Чер~з чверТІ> rо2шнн я іінюв пu нісІ\у, засїянім без 
чис.1а шкара.1у1tкамн раковнн. Корпус Навтілюса що раз 

то відда.1яв ся, та ііого реф.1єктор з:.tвсїrдtІ був д.1я пас 

дороrовк:Ізом, І<0.1нб так світла наші недопнса.1и. 

СІ\оро МН ІІОбЗЧИJJН зарНСІІ СК3.1 З IIOBИCw1HMll ІІЗ ІІНХ 
сотнями ріжних чудових зоофітів, і я буду довго ламитати 
ес моє перше вражінє ~.ідводного проходу. 

Була тоді 10 година рано. Лучі сонця кула.1н ся в морсь
ких фн:шх під скісним кутом, _а світ.1о їх розчепірува.1ось 
неначе в прнз~і і красн.ш ска .. 1н, цьвітн. шкара.1улинн і 

поліпів своїми сімома красками. Се була ~равднва розкіш 
для очнй, пр•вднвнй калєАдоскоп зе.1еноrо. жовтого, нома

ранчевого, фія.1кового, снньоrо і голубого, с.1овом цілий 
палєтот розентузіязмованого кольориста. Вражінь своіх я 
не міг переказуr!-tати Конселевн, хоч капітан міг тут порозу. 

міва11t ся знакамJ.t, і тому говорив я до себе самого, через 
що може збавляв більше воздуха, як було по "І реба. 

Всякі родн ізндн, кнтнці чистого І\Ора.1я, живучого 

окремо, колючі фунrії і анемонн творили чудовнА горо.Іt 
цьвітів, якніі почав рухати ся під вп.1ивом хвнльовань, 
впкликаних нашими рухамн. Мн мусіли іти даЛьше, а нц 
нашнмн головами повнслн стоногі медузи, з го.1овамн за· 

крашеннмн зеленою або рожевою краскою і огнисті пежя
t'іі, які і в темноті світилнб нам дорогу сноім фосфорнч

ннм світлом. 
Всі ті дива я бачив на просторі чверть ми .. 1і, мало же 

задержуючнсь. Скоро земля на дні змінн.1а ся; на піску 
осів ся намул, який Амернканці називають .,узом", а яхиІ 
смада·єть ся головно з кременнетих і вапннстнх раковик. 
Потім ми переходмлн через рівнину зарослу всякнии мор
ськнмн ростниамн. Ростники сі б}VІН дуже мягонькі і ст~ 
.11нлн дно наче дорогі кнлнмн. Клопот), з того не було, що 

вонн сте.ІJнлн ся під иогамн, колнж бо і серед водн рослн 

тисячі ніжненьких ростинок і вонн то обмотували наші 
тіJІа і го.1ову в поході. Деякі з ннх буJІн дуже довгі. Я 3а
nрнмітнв також, що ростинкп на дні буJІн маАже всі чорm 
і брунатні гІдрофіти, а внсше них червоні, а під самим 

верхом зеленІ. 
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Мв ІЮКJІну."ІtІ Навті.1юса тому rоднну і нів. Бу.ю б.lнзь

ко но;tудн~, що и ІІізнавав но тім, що .1учіt=онця tІада.1И 
маІіже 11ри~овіспю і бі.11ьше не відбнв<t.1Н сн. Магічні кольо

JНІ зникшш і нсl' fiy.1o в ('Воїх прнродн'вх красках. Мн ішлн 
дуже рівномірно, а стуІІОТІІ наших кrокін відбивали ся ДJ'
жс жнво. Кождиіі зв~·к переносив сн зі сh:оростію, до яко

го нnші вухu Hl' ш•ннк.1н. По правді вода е ~~:ращим про

відником звуh:ів нід воздуха, чотнрн rазн скорійшим. Те
псr дорога наша за•нtда.1ась в до.1ину і скоро щ1 булн вже 

150 t1rдія під водою, або иес.1и на собі 6 атмосфсr. 
В тій глубинї и міг ще бuчити .1учі сонця, хоч слабо. 

Світло става.1о вже чеrвонїтн, однак я бачнв ще добре 
доrогу. Не тrеба було ще пос.1угуе<.tтн ся апаратом Рум
корфа. Саме тодї капітан Немо прнстьнув і ждав на мене. 
Потім вказуючи не-~ темну масу, виг.1ядаючу R fінн дав зна
ти .. що І:J.іль нашої ваидрівки осягненn. 

РОЗДІЛ XVI. 

ПІДВОДНИFІ ЛІС. 

Вкінци МІІ 11рийшлн. до границь .1іса, одного з найкра
щих місць в доменах капітана Немо. Він дивив ся на него, 
вк на свій в..1асннй і розумував, що в нього таке саме nра
во до нього, як нерші люди мали право до своіх посіло
стин. Бо і хтож міг заперечити fІому іх? 

Ліс ск.1адав ся з великих деревних ростин, і як тільки 

ми ввійшли в нього, мене вдарили семетрично розвиті ra· 
лузи снх дерев, чого я досн ще ие бачив. 

Ні одна rостинка, ні одна галузка дерев не була ані 
впомана, ані зігнута, і не росли вони поземо, а всі в гору 
до вершин оксана. Все тут росло в гору, і коли навіть ви 

нагнули котrу небудь з них, вона відзнскавши свободу, на

зад простувадnсь. Се була краіна прямовісних стремлінь. 
Я скоро сам нnвик до сего чудиого полож~ня, як 11.0 

сеї взг.1ядної темноти, яка акружала нас. Зем.1я в .1ісі бу
ла покрита ЯІ\Іtмнсь острими бршtа}!И, якнх тяжко було 
оминути. Підно.'lна роспшність бу.1а буІініІіша навіть вЇ/1. 
тропікальної і більше доскоІІЗ.!fа. Через s1кнйсь час я ие 
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иідріжняв добре ріжннх годів і бран ~оофітіu ~а гідрофі
тів, зьвірят за ростии. Та хтоб тут иt: помн.шн ся? Ростин
t,істt, і :іьвіринність підморська дуже між со6ою посвоя· 
че11і. 

Сї ростини множнть си самі нід ceu!!. а море ті.'ІЬКИ 
ніздержуе і годує їх. Бі.'ІьшістІ, з инх и~ :\ШЕ зовсїм ЛІІ· 
сткін, ті.'Іьки ріжнородиі, а часам11 д11вачиі Gи.1t1НЮІ ріжних 

І\О,1ьорів. Я бачнв там (не зас~·шtні, иn:і Gy,111 на Навтілю
(Ї) і ч~uио розпростерті павонарїі, Ч(·рвоні керамії, високі 

на 15 стіп n:итtщї аuстабу.1ін. яюtх пнї ІІНІршаютh з до.ІJи· 
ни в гору і богато нрочнх ~юрськнх ростнн, а всі без 
цьнітін. 

Цікава неприродність! - сказав rенїн.1ЬНJІЙ дос.lідИІІК 
нрироди, -· ко.1и животне царство цвJІте, а ростІІнне ніко
.1n. Дивна нрнрода. 

За яку годииv капітан дав знаn: прнстаиути. Я не жа
.1ував сего і ми простягли ся під куцtем а.1ярій, яких довгі 

і тонкі 6и.1ІІИ1Ш стои.'Іи внпрямовані, яn: стрілІІ. 
Для мене сеіі короткиn відпочинок був дуже со.1одкий. 

Не бра ... ува.'Іо тут нічого, ті.'Іьки чару мови .'Іюдської. Та не 
в силі питати ся иї відповідати я по.'Іожив бодай свій шо
JІОМ н:1 'І{онсе.'ІЇВ. Я бачив, як очи його горіли з вдово.'Іеия 

і він, Іц:'б показати свое вдово.'Іене, стрепеиув ся в своїй 
одежі в [Іайднвачиійшніі спосіб в світі. 

Пkля чотиригодинного ходу я на свое превелике зди~ 

воваие не чув жадного го.1оду. Не знаю. я" поясиити сей 
стан річнА, та за ее відч~;вав nотребу спаия, якого потре-
6ують•всї моряки. І скоро мої очн :щїтt.1нсь під твердими 

шклами і я попав в тяжкиі\ сон. 

Як довго я так .'Іежав неначе в хме.1ю, не :-.10жу сказа

ти. Коли пробудив ся. спостеріг, що сонце ск.1оиилось no 
~аходу. І(апітаи Немо вже встав. а я забирав ся розтяrну
тtt с~ое тіло, ко.111 нараз якесь иеожидаие явише постави

.10 мене на рівні ноги. 
Кі.'Іька кроків від ~•ене ве.lНчезніtй морський павук 

око.1о 38 ца.1ів високий· дивив ся на мене своїми косими 
очима, готовІІіі до наnаду. Хоч одежа моя вІІстарча;tа до 

()борони, все таюt я настрашин ся. Коисе.1ь і моряк з Нав
ті.1юса збуди.'Іи ся в сю хви.1ю. Капітан однак вказав ру
кою на павука сво:о.1у товаришеви. а cen вдарив грубшим 
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юнцем oюt:t стрі.tьбн по І'О,'JОВі iioro так. що павук осїв на 
дно. CeJi нипnдоІ\ ІІ(1ІІГ3;t3в мені, що н дорозї ми може~1о 
подlІГ>:tтн другі ще бі.1ьші зьвірі, проти яких одїж не булаб 
жпдною обороною. Про ее я не думав ще нїко.1и, та від 
тснер н б~·е вже осторожний. Капі1іаи Нсмо не ..1~·~rав ще 
про поворот до судна, а продо~жав свою ваидрівку. 
rpyHT XH.lllli Ctf дН."lІ>Ше Н д0•1ИИу, іі Mll СХОДЮІН В ЩО раз 
6і.lЬШі глубини. Було десь КОЛО 3·ТОЇ ГОДИНИ, ЯК Щf ОПНИИ· 
.1и ся на нузькіfі долинці між двома прямими стінками. 
Ми знаходи.1н ся 150 ярдів під водою. Завдяюа досtюиа· 
.1ости наших апаратів маf 6у.1и 90 ярдів tІизше rраницї, 
призначеної д.1я ~ю.1овіка під водою. 

Я говорю 150 ярдів, хоч я не мав інстумеитів до по· 

мірів. Та я з11ав, що соиїшиі .ІJучі не можуть проникати вже 
дальше і в дійсности ставало щораз темніАше. н~ десять 
кроків не видко вже було нічого. Я шукав своєї дороги, 
коли нараз побачив неда.11еко від с~бе світло. Каnітан пу
стив в рух свій апарат, його товариш зробив те саме, а 
вкінци ми оба з Конеелем пішли за іх приміром. Море 
освітлене чотирма .лямпками ясніло довкруги на Зб ярдів. 

Капітан Немо все ще ішов дальше в гл~'Ібину .'lica, а де
рева поча.11и рідшати. Я завважав, що ростннне житє зни

ка.lо скорше від зьвіриииого. Медузи nокинули геть без
плодну землю, з якої ще безліч зьвіринок, як зоофіти, 
молюскн і риби брали поживу. 

Як ин ішлн, я думав, що наші апарати спровадять 

конче якихсь нових мешканців до нас. Але хоч воин і зла
зили ся, то все держались осторонь від мисливих. Кілька 
разів я бачив, як капітан Немо nрикладав свою стрільбу 
до головн, опіс.1я знова сnускав в долину. Вкіици після 
чотирох годин вандрівка наша скінчила ся. Ми прийшли 
nеред саму стіну великих скал, де вже кінчило ся паиоване 
каnітана Немо, а де в діАсности остров Креспо визирав 
nонад води океана. Капітан Немо задержав ся і ми мусіли 
вс;і пристаиутн. 

Почав ся відворот. Каnітан Немо знов внАшов на чоло 
свого товариства, nоказуючи напрям без проволоки. Мені 
здавало ся, що ми не вертаемо тою самою дорогою до 

Навтілюса. Нова дорога була дуже стрімка і через ее 
томляча. Ми зб.ІJнзюІН ся до ппверхиі моря. Та сей no-
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норот дu новtрхиі tІ~: був т~юtіі н~r.шіі, щuuн }tЇІ' нам 
шкодІІТІІ. Дуже скоро появнло с>~ знова світ.ю, а сонце 
3Иова розіrра.1uсь своїмн красками на ріжшtх предметах 
морських. В глубииї десятн ярдів ми іш.11t серед миожества 
риб, деяких більше цікавнх. Але щt иїодиа морська зьві
рниа не стріиу.1а нас, гідна нашого стрі.1а. Нараз я поба
чив, як капітан змірив свою стрільбу і за хвІмьку вистрі· 
.щв. Я почув прораз.швий звук і сотворіиє нна.1о недалеко 
від нас. Б~111а ее чудова морська видра, одииоtшіt ~юрський 
чотнроножний зьвір. Сн ВІІдра бу.1а довга на 5 стіп і му. 
сіла бути дуже вартісии. Єї шкіра оріхова з верха, а срібна 

нід сподом бу.1а сим то~аром, за яким так шукали на тор· 
гах в Росії і Хінах. Я подмв.1яв сего цікавого ссавця, з 
короткими вухами і круг .. 1ими очима, біпнми в~ч:иками як 
в кота і з болонковатнии лапками. Сей зьвір був тепер ду· 
же рідкий і знаходив ся ще ті.1ьюt в північних частях Ти
хого океана. 

Товариш юшітаиа Немu 11ерекинув сего зьвіра через 
нлечі і ми піш.1и дальше. Цїлу годину мн йшли рівнІшою. 
Часами піднімала ся вона на 2 ярди до поверхні моря. Я 
бачив, як ми відбили ся на поверхні моря і йшли звернені 
OJUІi до других го.1овами в тім самім напрямі. Ииакwе 
відбивали ся і хмаркн і .1ітаючі понад морем птахи, і я 

бачив іх тіин і скорнй .1ет понад головами. 

В тім часі я мав нагоду бачитІІ знаменнтиіІ стріл, який 
• ..І,оказував пра&днву зручніс~ь стрільця. Над иашнмн ГО· 

.1\ОВами зявив ся ве.'ІИt<ИІЇ пта~ і кружляв на одиому місцн. 
Товариш капітана Немо змірив ся до него і вистрі.1ив~ 
ко.11І птах бу~t лиш ті.1ьки кі.1ька ярдів над морем. Птах 

внав в море з такою вагою, що мис:1ивиА легко дістав йо
го своею рукою. Був ее альбатрос, оден з иаіікращих родів. 

Через дві ГОДНИИ МІ\ і\ШmІ CHMit ПЇСКОВІІМИ ДО.1ИШ1МИ, 

а опісля прийшлось ітн дуже зарослими дорогами, і я був 
крепко втомив ся. Я майже вже приставав, коли на щастt! 
побачив перед собою світ.1о. яке освічува.1о найменше пів 
~ш.пї під водою. Бу.'Іо ее світ;ю Навтілюсз. За двайuять 
'\Ііиут ми повню-Іі бутн в судиї. Мій віддих вказував, що в 

:1паратї вже ма.1о що бу.1о юtсшf. Наш ІJоворот припізиив 
('Я через иепред.внджені внпад.кІІ. 

Я Ашон позаду, та иаr.1о поб:-tчнn капітана Немо. як 



сшшин до :\teHt . Сноею сн.1ьиою руr<ою ніи зігнув мене до 

зсм.1ї і те саме зробив його товариш з Коиселем. З початку 
я не ~тан, що думати про сей несподіваний атак, та скоро 

побачнв самого каnітана .1ежачоrо при менї ·• иеnовору-

Над И&WИІІІИ І'ОJtС)ВІМИ ЗІВИВ ея ве.ІІНКНА DТU. 

шиоrо. Я лежав на земли під корчем, та піднімаючи троха 
в гору свою голову nобачив якусь величезну масу вики· 
JІ.аючу фосфоричне сві1'JІО, як Пересувалась поnри нас. 

Кров моя застиtnа в жиJІах, як я розnізнав два ко
.1ЬОС3JІt.ні .1ю11.оїдиt з вепичезиими хвостами і мутними очи .. 
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Mfl. і3С.1Ш\Ї ШІШІСТНИЮІ. Вони б~·,тшб lt<IC ІЮбІІ.lІІ В ОдНі8· 

секунді свої:-.ш страшними 11ащїJмн. Не зІІаю, ч11 Консель. 

НЇДИОСІІИ СИ, щоб ЇХ ІІОК.1ИСУВЗТІІ. Я ДІІИІІИ c•t ИП HlfX Не 3 
ІШ~'КОИОЇ НЇК<ІИОСТІІ СНМ fНІЗО~І. :1 0 1 ІН:\УіІ М()Ж,1118ОЇ Ж~pTBtr.. 

СИХ ~IOpCI>J\IOC rоз6ИUН1К. 

На · щастє сі ненасІІТНі сотворіви не бнч~·ть добре. 
801111 ІІОП.111.111 ІІС завважаВUШ HcJC. 3 ТЇ.1ЬКИ ТОJЖІlЛІІСЬ нас 
свої:-.ш н.1етовкаин. Ми виrат~·еа.1нсь чудом від нсбе:іnекк 
(}і.lІ>ІІюї. як стrічі тнrра в .1їсї. За nів І:ОдІІНІІ МІІ доfін.1ись.. 

до самого Навті.тrюса. Внішні двері бу.тrи відчинені, і ка
пітан Нсмо зачІІИІІВ їх зu сп(}ою, J\O,lH мн неї влїз.111 Д() 

середини. ПотіИ він nотиснув Г)'ОІІК і поиn11 скоро вІшерлІt 

вод~· 3 ке.1ЇЇ. Я nо\Іув, як вода опnда.1<.1 з мене, n иеза:ювг<> 
ми стягn.1и з себе н<Ішу водолазну одїж, до кrаю втпмлені 
і сп.1ичі. Я вернув ся щас.1иво назад до своєї спа.тrьні вісля 
таJ\оЇ не()\·иn.lОЇ незвнчаііної ввnравн 110 ~юrсhкім днї. 

РО ЗЛИ \ \'11. 

ВІСІМ ТИСЯЧ МИЛЬ nІД ТИХИМ ОКЕАНОМ. 

С.1Ї,.1SЮЧОГО r<ШJ\:1 себТО 18-го .1ІІСТQШІД<1, Н ІІО\Іував 

ся знов<.~ чеrстиюІ п іс.1н вчерашннх пrнгод і вийшов на 
nоміст, де застав вже товаrнша капітанового, яJ\ щось. 
говоrив до свого команданта. 

Я .1юб~·в:1в ся ве.lІІ\ІНІІМ виr.1ядо:-.f океана, ко.1н капітан 

Нем о зи вив ся. Він здава.1ось не заnримітив мене і робиа. 

астrономічні досьвідн. ПісJІЯ того він nрисів на світ
ляннй r.1ьоб і дивив ся на море. Тнмчасом кі.rrькох здоро
вих і си.1ьних моряків Навті.тrюса також вилізли на по.. 
міст. ВонІІ ВІІіtшли, щоби стягнути сіти, наставлені че-

рез ніч. Моряки з внr.1яд~· були rіжннх націона.1ьних тиnів~ 
т~ всі евrюnейні. Я пізнав між ними Ірляндцїв, Французів. 
Славян і Греків. Вони між собою говори.1н сею дивною. 

мовою, nкоі я не міr вrадати, ні не смів nитати ся. 
Стягнено сіти. Вони nриrадува.1и сіти на нормаидсь.-. 

ких берегах. Були ее великі мішки, до яких nричеnленQ 
кавалки же.1іза в долині, щоб стояли в воді отвором. В· 
сі мішки збиралось все, що тільюt б}\710 в Ї:"С дорозі. Най
більше бу.'fо лрібних рибок. ріжних шо ло буд.овн і !фа-
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'COJi. НІ.' брuкув<І.lu і 6і.1І,ШНХ ІІІТук. и ruхувс.ІН, щu IJ t:Їте., 
·бу.lо ІІаіімt:нш~· 1000 фунтів. Мн не бу;ш нїко:ш без r••бн. 
·СіТІІ і e.leктrн•rllt' С8ЇТ.10 ГОрН)'.lН ЇХ ЩО ДНІІНІІ ІІО.10СТЗТКО"І . 
. З.1ов:н:11і rнбн с.:йчuс с11ускано чеrсз віконцс- до кухні. 

Л(JН.lН рн6 скіtІЧІІ.lа сн, відсвіжеІІо возд~·х і н зрн1н. що 
lіавті.1юс скоро ІJОдttстІ. СІІ 11ід воду на нову внІІruну. Чс· 
flt:З t'l.' Н НЖІ.' MUB CX0.1JITII В ДO.lltHy, KOe'llt НСLІ<1Ї\НО ДО M~Ht: 

nрнст~·11нн юшітuн і сюшtв: Пrофесор, ЧІІ сей океан н~: 
4: о(ід<Ірt.'Шtіі дІііСНІІМ ЖІІТt:М? Він МСІЕ СВОЇ НОрОВН і CRnЇ 
-:~агідІІі ІІrІІкмсrІІ. Вчс:ра н·~· 'ІІочнвав tюдібно. як і мtt і 
· renl'r нін rtроuуІLІ.нн сн 1 ;, ІН сtаокШної ночі. Лнвіть сн! 

·він будІІТІ• сн в пбііі:\tа.~ .~1 •• юб.1еного сонцн. Інтересною е 
.. річню с.1ЇдІІТІІ за ііогu о 1 н·ннїзаціею. Він мае свіІі пу.1ьс, 

.. аrтернї і с1шзмн. l н годжу сн з вченим Маврі, який дока· 
.іуван н нїм ТНК,\' сам~· uнrку.1яцію. як uнрку:ІНцію кровн в 

зьвірнт. Так, океан на Іl'JlСІвду мав uнrку.'tНцію і длн еї 
збільшеня Сотвоrнте.1ь нrнказсtв множІІти. ся в нім і --
тen.l~' і со.1н і жнвотинкам. 

Підчас сво~ї бесїд11 канітЗн цї.1коn•пu :і).ІіНІІВ ctt і nн
. ·.t<.1нкував в менї незвІІЧСІІ~'ІWе зворушене. 

-- Також, - - додuв він, - ·- в ньому Кlшt:ть t:я правднве 

· .жите. І я ~·яв:tню собі ocнontt міст морсьюtх, громадки піз
ІtОдНІtХ хатів, нкі пtк само. як. і Навті.1юс, мог.111б що ран

·: на внринутн з під водн за свіжим возд~·хом. Tu хтп знае, 
..-.ш Jtкнйсь деспот ..... 

Кинітан Немо закінчив свое речене нас11.1ьннм l".\'хом 
·ці.1ого тї.1а, а опіс.1н nrомоа.1яючн до мене. шо6н відай 
відігнати нід ccne нк~·сь ненесе.ч· гадку сказан: Не знаете, 
пане Аrонакс, нка е г.шбінь моря? 

--- Я знаю ті.lЬКІt. канітан, що ннвчн.tн нас гшювні 

Jюмirtt .. 
Чи Не СК:І:іИ.ТШfі ВІІ МеНЇ, що6 Я МіГ НШоfН JJOKOpHCTd· 

·rв сн? 

Ко.нt не мн.1ю" ся, тп я nаиятаю дl'які. В північнім 
дт.н~нку нідкr11тu г.1иuінь на 8000 яrлів. а в Сеrедзем· 
·нім ~ori 2500 ярдів. НанзамітніАші nоміrн зrоб.1сно в по
.лvд~Р.ім Ат.'ІННТІІК\', б.1нзько 36 рівнобіжннка. які візкrtt
. 1;, ,·:tнбенІ1 12,000 .. 14.000 і lБ.ООО ярдів. Ко.нtб так Г.'tубінь 
·_ \I0'(1{'t ~.:\· с...:різr-. зrівнатн. то мн ма.111б всюди одну і трн 

чет~rтнх мн.1і г.1уGшш ~·Іоrя. . 



87-

Г<ірtю, нpmt>~cup, - кід11овіи юшіт~ш. мн uднаІt. 
сІюдіпю сн ІІОЮІ:іатн внм дещu 1\ращс. lllu д.u ссредноі. 
r.1~'UІІІІІІ сt.•ї 'ІіІСТІІ T11xoru оІ\еанu, тu кпІІіІ 81\ІЮСІtть ті.1ьюr. 
4000 ~•рді8. 

fJiC.1JI ТОГU 8ЇІІ CX08Ll8 СИ U ІІу-rр I\Upa6.1H. }І JpO(IIJB TL 

cn\lt.' і заіішоя 8 вс.1НКІІіІ артисТІJLІJШіі са:tьои. Шpyuu сеА
Ч:Іl' 1tіш.1а 8 рух і ми п.111.111 зі скоростію 20 Мt1.1ь ш1 •·одину. 

МвІІ<J.1tІ днї і тнжднї, а юшіті1н дуже рідко шжазукав ся. 
Тuкар11ш iioro все зазначував нu картї, де :\НІ .1Ш1ХодІІМо сн. 
і 'І завсїr ди uачІІв дороrу Н~t8ті.1юса. Мuііжс шо дни ви вікна · 
В СА.1ЬОНЇ бу.111 Відчинені, і М~! HЇKO.llt Не МУ~Ш.111 СЯ ОГ.1ИД8·· 

ІІЄМ ТНЙІІ ІІЇДВОD.НОГО СВіТа. 

Зага.1ьинй н<шрям Навтілюса буя Ію;tудие8о-східннй~ 
а rтtбінь. 8 якій він п .. 1ив, виносила між 100 а 150 нрдів. 
Одноrо дни, не зивю чому, судно nоринаючи троха 8 до
лину діткнуло ся дна морського. Термометер показуааа 
4.25, котра то темnература е загальною для такої глибини:. 

О З-тій годині ранком 26-го .1истопада Навтілюс- пе-·. 
реїхав лінію Рака nід 172° довжини. На 27-го ми бачили , 
острови Сендвіч, де nомер Кук, 14-го лютого 1779· року.· 
Ми зробили до тенер від нашої вихідної точки 9,~ миль. .. 
Ранком, ко.1и я виліз на поміст, побачив Гавайські остро· · 
ви. Я бачив виразно пасма гірські на иаАбі.1ьwім з них •. 
Гаваї, і вулькани, над котрими взноснть ся гора Мав- · 
11а-Реа, висока на 5000 ярдів. Поміж рибами, які ми тут r 
З.ІІовнли, було кілька гарних оказів поліпа. Ми все ще 
плили в тім самім напрямі. 1-го грудня ми переїхали рів
ник на 142° ширини, а 4-го того самого місяця nepeixantt 
коло Маркезас островів, які належать до Франції. Від тепер
ми n.1илн аж до 11·го с. м. без ніяких перестників і зроби-
ли коло 2000 мюtь. Ся плавба була замітиа тільки стрічоо 
величезної маси кальмарів, яких ФранцуJJи називають. 
"горнетІ•. Риби сі згадуеть ся часто лисателями старовини,. 
нв них рок.1икувались великі бесідники, ко.1и віритн мож-· 
на Грекови, Атенейови. якиА ЖІІВ перед rалєиом. Було
ее в дні 9-го і 10-го листоnада в ночи, коли то Навтілюс· 
nл11 иув через сю масу :\Іолюсків. Можна іх було на числити 
міліони. Вони ваидрують з уміркованих сторін в тепліАші 
АJ!УЧи слідами nселедців і сардннок. Ми дивили ся на них.: 
через бічнІ віконця в С~'ІЬСRі і бачи.1и дивні образи. Молю~-
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' ..C Kif JІ,'Н\ ,' 11/ :t Іі~ .НІІ\ОІІІ СІ\ОрОСТЇІU, 1\U дорозі (іі .lІ • ІІІЇ :J ШІ:< 

110Жifpt~,1Jt ~H.'\11111tX. а ВСЇ ТI'Y'Ht.'ltl СНUЇ:\111 .1~СИТІ>:\І;t ра:\І~ІШ· 
~Іt, ос<ІДЖІ.'Нtt~НІ юt ro:юui своїх нсрt:..1НІІХ товаршuін. H<tB· 

• ее кораііель внснть прямовІсно-

• 
ІІТЇ.'ІtІі ~. ІJ u:.~ ІІ\1 0 ( U• ; е::Ї СІ\uрОСПІ tІ : ІІІН :'11ЇЖ Н!\\111 Ч~pl'J кі :н. 
,, ;t І ' О.'tІІІІ і сІп t iiuro ннпtrну.lІІ uе.1н :\1асу · їх на номіст . 

-tk;)(.'З .1l'НІ· 11·-го rруднн и Gyu З~Інитніі tІІlПІННІ. llc:t 
, >leн;t і Конс~.н • .1І1НІt .'ІІІСІ, на осніт.1ен~ :~.юр~ LІСрез на ІІів 

;підч:ІІ!.:Ні t-~іконни н са.1ьонї. Нанті.1юс Hl' р~· х<ІН си. Пр11 
· -.:-воІх ноннн х рl• :н~рвоваrах він зІ1аходІІJІ си 1000 ярдів 



Г.І:• :·. >h• • •• lt..' HA\t' pt;II(O 1\0.111 :\l•llt\1\i\ ();,•ІІІ flt ()j ІІ>ІІІЇ jiiiiJtl. 

)1 'ІІІТіІН ";І :'ltr..· гщ'н'· t\ІІІІіh._-~· :нІ••••r:·н~· ·•~'ІН.':і Mnc~'. ,,Не .. · 
ні.ІІ•ІІІІІ\ІІ іІ\ІІ.1У.'11\:t", НЧІІН 1..'~1 .lІ.'t\Ї,'JІ,J\:1 ІІЇІІtІІІХ .10\ltiii, t\O,llt• 
10 ~rt:Ht' ІІJнtст~·•ІааІі Конt·~·.1ь і вt:rІ.'fН'<ІН ~tпt-· •ІІІТ:m·: 

Хніі ІІіІІІ ІІрІІІ'І.'lУТІо СЮДІІ ІІіІ .'<tШ.lloh:\. 0\<І:іі18 І1ЇЮ1· 
НІІ~ ГО,l()СО\1, 

IILo , llt.'l!' са. Кuн·:1.' ll•? 
Я Х< І 1 1~', ЩО() НІ\ ІІО.11ІНІІ.'ІІІ ~Н. 

Я НСТіІН і ОІІеrІІІІІСЬ І'•\ СНОЇ .lЇІ\ТЇ ІІІ.'Р\'~1 НЇІ\ІJНІlСМ ГЛJІ.tЇН. 
В НО..1Ї Н t' Іtї:ТрІІЧІfЇМ СН~Ні llt)8JI(".li1 IO\.Il'\) ТІ.'МИа MUCa. я· 
ду:\Іі\11, ЩО СІ.' ИІ\ІІЙСЬ морСЬЮІіІ !ІОТІІір. T:J І• т~· :\tiiTI• ІІІІІUІІУ· 

. І<І н го:юні гадІШ, t\oraбr.lt •. 
-- T<tl\, ні.1ІІОRін 1\аІІ:І.lІІ~ІІІ•, - t'(' І\OJ'iiUr.lt. tiiiCHTf •. 

нrн~аонісип. 
Н1.•д Jlt.'Jt..1 11~' 1\0:\ІІІ.ІНН t'tl. }\\JІ іІ~.ІІІ (, ІІІ.іІ>t\0 t.;op<tб.'IH. 

НІ\ОГО IIOOtlf\ЇЗ;JJІj 1\ІІІуrtt :JHIICil.'lll 11 .;Ю.'ІІШ\', (ІІі.З t.;opa6.1R' 
:іДё1НсІ.lОС'u ().\'Н Н .1nбri~1 Щl' CTil\11 і НіІІ \І~'СЇВ З:ІТОІІІІТН CR 
·rerrд t\i.'lt.t\0:\ta гпдниа~ш. 1\і:ІJ . ..-а маштін ()~.10 Ію.и;-.шинх. 

а ИіІ :\tЇCTt.;~· ()~'olO tІrІІНЯЗі\11\ІХ І,J.Іf,ЮІ .liO:ІCioi<JIX ГЇ.'І. (~'MHHR 

ННД. Я ИЩЧІХУНіІН 5 МУІНІіІІ і о:1ну ЛііИІ\~· 3 .1,ІІТШІШО 113 ру-
1\НХ. Нова НІІГ.НІд:t.l<І tІІС :'\tо,lодою. н:·:нан н ее 110 еї рисах.. 

Яt\ltX Ult: НО.1іІ Ие ЗіІІСу,lа. ДІtТІІН;t Ін~ІНЇ.\ІёІ.lЗ МU;>.Іу За WHIO-'. 
Постана 4 :\tатрозів 6у.1а стrашюt. Вон11 cтura.lи сн осво
()одІtТІt себ~.· нід шн~·рів, нюІмtt 6у.111 ••rивнзані до корабля. 
Кеrманнч. ШІ НJІД СПОІ<ЇЙИІІЇІ і ПОВЮКНІtіі З 80.10С€М При • 
. 1ИІІ.1ІІ~t ;ж,о чо.1;1 деrжав в ryl\ax кеrму і здuна.1ось хотіа. 

ще і тс11еr 11rnвадитн свііі коrабе.1ь в ••rошtсти мпря. 
ІІlо зн ви.1! М11 бу.щ иїмі; наші сеrци б&t.ш ся иа ннд сего· 

rпзб&tтка, і я зобачІtR кі.1ькох .1юдоїдін. як зб.1нжа.1и си· 
вже до коrа6.1и, ••rнваб.1еиі .1ю;ж,сьІ\ІІ~І :\tнспм. 

Навті.1юс mt.1инув донко.1u зато11.1енпrо кпrаб.lв, а на., 

ІІерІ.'.lЇ Я BltЧitTiiR: 'Г\Іf• 1<'\m•ic\a, ~ІlІІІІt•І'1111ІІІ. 

РОЗДУЛ Х \'ІІІ. 

ВАНІКОРО. 

За сІt~ с·rраuшим· ВІІдонІІщем с.lЇЛувuв uЇ.lІІЙ рвд мор-

сьюtх 1\атастrоф. яюtх :омІв Навті.1юс з~·стrіІІ)'Тн на сво&к 
доrозї. І .1ЇЙСИО :'1111 6ачІІ1И 'ІіІСТО коrnусІІ rп~битнх коrаб: 
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;Іїн, рж<tніючнх tш днї 'юри, rармапІ, J-:y:tї, .1анцюхн і тн· 

.'Сячі щючих матеріи:tів, ию•х ножер.1а ржа. 11-ro грудни 
!\-ІІІ нерсїха:ш ІЮЩ>ІІ острони Помоту, стару небсзІJеLtНу rру

•ІІУ 601"\:ІІНЇ.l, ИЮІ ТИГІІеТІ> СЯ через 500 MH.lb ДОВГО, а ЗШЇ:\1:1€ 
.~ю•х ·;{70 ~о<н<JдратонІІх :\.Ш.1ь. ГруІІа ся мае яких 60 мепшнх 
I'J'YII ОСТронін, :і ИІ<ІІХ :~<1МЇТН<l Груна rамбі~р Ha.leiКHTt... ДО 
·Франції. Cl' 9·п, кори.lІояі острови, поuста.1і ностепенно, 
денною нр;щсю но.1їніu. Ко.1ись з ннх uсїх утяорttть си но. 

ВІІЙ 1\:ОІІТИНl'ІІТ, иJ-:иіі заіімитн ме ІІрt "Р" між Ноною 1е-

.,.1инд-іе:ю і Новою Ка.'tедонїею. 

Одного .1нн. КО.lІІ и розка:с~~·ван нро сю сяою tюну 

теор:ю юшітшюнн, нід nідновів хо.10дно: 

:k"І."\Я Hl' 1101'('\:fіує НіКС бi,lhlllt.' КОІІТННеІІТіВ. Н.'ІС 
•Ui,li>IIH.' 1\ОНІІХ .110.1\ІЇІ. 

C.1y.LJaiiнo Ннвті.1юс нідіііuюн нід острон К.lt:р:о.юн.Тон 

н~р. од.~н .l {'1\.Х нїкан11х н груні, ику нідІ<рив в р. 1822 ка
nітшt Б~.'\. Я ~•ан т~·т нагоду ст~·діюнатн с11стему коrа.lьону, 
.яt<а нttтнорн:tа сї острови. 

Мадренори, J-:отрІІх не треба мішати ~ дїііснюш ко
ра.;НJ'-ІИ. нредстав.~tиюп, тканt, нокриту твердою :tускою. 

>t1<11x рі;.кнороднн б~·дова застави.1а Мі.1ьн-Едвардса подЇ.lН· 
тн їх на 5 1<.1ис. Нонн ·ю1вуп, мі.1їонамн на днї мори, а 'іх 
·вапнttсті ю1.1Ї.шнн неrстворюют1. ся в ска.111 і цї.1і острови. 
'Цї .. lІІЙ .1анцюх таких островів замикае ве.1икі озера серед 

мори і тіJІt...ЮІ щі.1инами .ччать ся сї озера з морем. Бу
дови снх остронів таJ-:ож ріжНІ 1 днвачні. В однім місцн 
ее са:'tоІі рафн, а в других місцях вони творять внсоJ-:і, з 

· нерху гребнннсті стїнІІ, ко.1о яю1х океан е дуже г.1убокий. 

Я міг бачнтв доІ<.l<Ідно сї цїкаві стїю1, декудн г.1убокі 
·на 300 ардів, освічені ясним світ.1ом нашого судна. Відпо
відаючн НН ІІІІТНШІ КоНСС.lЯ, І<Ї.lЬІ<О .1ЇТ НЗЯ.10 СІ\:\1 СОТВО· 

f!ЇЮШ ІІОfі\д~'!Ч<ІТІІ такі раф11 і ОСТрОВИ, И ЗдННОВ<ІВ ІЇОГО 

·чнма.ю заиюиючн, ню ~·чені .1ЮдІІ обчнс.lюkm. будову 

().J.НОЇ ОСh:\ІОЇ ЧаСТІ\ ОДІЮГО 1{<1,1Я Шl 100 '.lЇТ. 
Під нсчір "'" стратн.ш вид островів К.1єрмон-Тоннср і 

·1nапрнм еу,·ща :шачно З\1ЇНІІН ся. Мн nсрсн.шн~·.1и через .1Ї· 
t-1Їю Козерога tш 1З5 дов;.кнюt і знертаючн на знхідно нін
нічнніі захід :.Ін н.:р~їха;ш весt... троніка.lШІІіі нас. Хоч .1їто 

-т~·т д~'ЖС горичr. то :-.ш не терні.1н від спекн. бо те:"ІПСра-
-тура нід ЗО до 40 ирдія нід волто не нсрестуnа.: 10 .10 12 
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'ft'IIL'IIЇB l'l'II.I:J. 

15-ro 1·ру.1нн ~111 ІJОІІ.'ІІІ.ІІІ на с.хід ІІ•НІІЧІ острщщ То·

нарІ!стн і нc.ltttJL'ЗІJІ,oro Таіті. 1\оро."ІСНІІ T11xoro ol\t'aJJa_ 
Ранh'о:о.І н іі<І'ІІІІ:J ~~~·дові н~рІІІІ\ІІ (\строна, відда:н~ні ні;t нас 

1\Ї."ІІ•І\а :\ІІІ:ІJ,, В СІІХ RO..],aX Ш1.JОВ\!.111 :\ІІІ :ша:о.І~ІІІІТІІХ р11С>,. 

як ЩІІ\ар~.ІЇН, а.'JІ,()ЇІ\орін і 1\i.lJ,J\H ро.1ін \ІорсІ.І\ІІХ н~·жін. 

~tL'HІ· :2.~-ro гр~·днн, дСІІІ· Рі:і.JНІІНІІХ СІі!ІТ. l k..1 JІ~нд it\il 
.'І~·нав. що :\ІІІ не СН}JТІ<~·на.lІІ сн~ІПІ. нІ.:~.: тан ІІРІІІІttтс н хри

стінІІсьні:о.І снітї. Н пс бачІfв .iit\e 1\іІІІітана ІІе:-.ю через кі.'Іь-

1\:t днїн. Іlнн :!ї-1'0 грудня нін прІtіішов до ca.ll>OH)'t і знер

таю'ІІІСІ• до :о.Іенс. начеб він бачнн :\Іt'ІН.' нсрсд 1\Ї.lM'O:O.ta І'u

.J.ІІН<НІІІ. ІІОІ\.lіІН снііі ШІ.lСІН• н одно :о.Ііснr ІІіІ 1-.:артнї і сказає' 

'1дНu .шш с.1оно: Rанїкоро. 

ВрLІжінє ()~·:ю чарующ\ (l' і'Іу.111 остртщ, ІІа 1\ЮІХ за~ 

rp;mtн сн .1st 11ср~·з. Я ссіІчас нс-тан :і :o.ticщr. 

Чн Нанті.1юс вже 1\о:ю ВшІЇh'оро? пtІтан н. 

Тю;. нрофс ·ор, - сказае' юшітш1. 
Чи :-.южю1 ()~·де на:о.t нобачнт11 сї с.1анні остrюнІІ, д.~ 

ІІОІ'JІб.ш Буссn:ІJ. і Астро.1нб? 
Ес.1и схочете. професор. 

Ідуч11 н с:ІЇ.J. :і<1 КСІІІЇПІНО:\1 н н·: ІЇ:{ на ІІІ>:о.tіст і· uїка

во роЗГ.1R..11\R CR 110 ВИДНОk:рузЇ. 

В 11івнічно схіаній сторонї нона~а.1ись два в~·.1ькаІ-1Їчні 
островІf, неоднакової ве.1~ІЧІШІІ і ІЖр~rжені І<ора.lьовими· 

ріlфа:\ІЇІ На 40 :\ІИ,lЬ ..10ВК0.101. 

Мн бу."ІІt б.lІІЗЬhо Ванїh'оро. І-І<lЩЮТІІ ма.1ої прнстанк 
В~НОН, IJO,lOif\eHOЇ H<l 16'4' JIO,l~'.J.HC!iOЇ ШІІрИНИ, а 164°32'• 
східної довжини. Землв всв зд01ва.1ась 5ути нкритою зе

..'Іенію, Іючавши від берсrо аж до вершків в r.1убинї остро

ва, юш якими нинова.1а гори J\~пoro, 476 стіп висока. 

Навті.1юс переїх<Ів 11ерез оден прос:о.шк між рафамн і прн

стан~·н пере..1 в.1астивим острово:о.t. R тїни ІІКІtХсІ. зе.1ени~ 
дер'-'В я побичнв кі.:tька днк~·r-tів, нні .J.нвова.lИСІ. ·Ч'ЖС' и:1-· 

ІІІНМ ПрИЇЗ..1ЩІ, Rони МОЖ.lНВО бр('І.111 Н<ІС за ВКОГОСІ• МОрСЬ~ 

ного потвора і то:о.t~· дІІRІІ.lІtСЬ на наше с~·дно з ве.111ким 

ІІідозріНЕ:\1, 

Са:'.ІС тодї юшітан Не:\ю сшпан :о.tснс. що я знаю 11ро · 
р():~С>Іпок Перуза. 

Tr. що кож.1Іtіf зюн~. - · відІювін я. 

-- .А. '"' не сназа.1иб нн :о.1енї rerlJ. Jl!() кожанІЇ :тає про· 
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~него·~ шпан ct~ ні11 іронІчно. 

Я розновів ilu~·~· нее. що нро с~.: ШІНІІсано н творах 
.Дю~юн-Дюрні.lн .. 111111 н скороченю. 

Л~І Пер~·:J і iioru товарнш к<ІІІіТ<lН .:J.c Линr.н. бу.ш нІt
·t"JІані JІюднІІКо:\t XVI н 1785 р. в дорогу морем довко.1а 
h:y.li зс"сі>кої. Нuнн нвіха.ш на днох кораб.1ях. Буссо.1ь і 
Астро.1~1б, нрп котрнх і с.1ух запав. В р. 1791 французике 
-.tранит~.lІ.сТІю н нобuюваню u до.1ю снх кораu.1їв внс.1а.ю 
ще .1р~пtх .'Іна, Рсшсршс і Еснсранс. 

}!ва місннї ні:ініііІІІL' нuнідт.шв їх f>uвсн. ~-:омшtдшІт 

A.lt.iioшp.ll•. що нitt бнчин ~-:opauc.li>Hi розІ>ипш при бер~.:

rах І Juної rcopriї. Однак t:.~трскастu, t<O~fHH;I,(IH'J' Рснн.'рШ~ 

irttupyюtщ ес донесенЕ :Івсрн~·в си до А.1міра.пі острvиіь, 

бо т<І:<.І ніс:Ін дОІІL'СеюІ 1\Шtітана Гонтера ~·"·в .JаГttнупІ Ли 
·nср~·з. 

Д;ІрС:'.ІІІі fіу.ш їх Іюш~·n~·наІІИ. Ecнcpattc і Рсшсршс нс

реїха.m ІІUІІрН Bt~HЇI\Upo Hl' :іадерЖ\ЮЧІІСІ• ТЮІ і СИ ЇХ НИ· 

нрана скіІІ'Ш:ш сн он:ртію uiiox канітанів і кi.lt.кnx ~ю

ряків. 

Канітан Ді.1.1uІІ. шuсібнІІіі стщтіі мор~Іt-: ()~·н н~ршніі, 

щu нідІЧШН с.1ідн рuзfінн:ін. Дни 15-ro !\tаи 1824 р. його 

норабе.1ь Ст. Генрік Іtl'рсп.lинав ко.ю Ті~..:опія, острова з 

rpynн Новнх Гсбрндів. Та:\І стрінув iioro в tіОВНЇ Лнскар і 

і продав йом~· срібнІІіі меч. неІ якому вириті uy.111 ()~·".ви 
н.1астите.1и. Сеіі с;щ Лнс~..:ар розh:азув:ш ifo:o.~y. що шість 

років то!'.!у ю1зад він 6ачнв на Ванікоро двох европсїщїв, 
якнх кораб.1ї ро.JбІІ."ІІІ сн на рафnх. 

Ді.иои догндунан сн. ЩО ес ~~~·сін uуТІІ "lя Пер~·:~. 11-\0-

1'0 сущ.ба заІ\.1uпота.1а цЇ.lІІЇІ світ. Він хотів дістаТІІ ся на 
Ванїкоро. де ніс.1и Лискара знаходНТі> ся t1і.lі>ІІІС річІІЇІ з 

розбtпків, o:tН<lh: вітр11 і ві.:J.ІІ.1ІІВН ~юрсь~-:і ІІер('ІІІІ\О.1ІІ.1И 

~ого f\.1ЯІІ<1:\І. 

;li ї.lОН Нl'рну·в сн .10 1\а:н,к~·п•. Та:-.1 нін занї~о:ан11н сноЇ:"Іt 

RідІ\f'ІІТЄ:\1 азіНТІІ\ll-f.:О-ЇJІдІІІЇСІ,J\у 1\О:\ІІШНЇЮ, ИЮІ Ві.1.1іІ.\Н Під 

iioru ІЮ!\!111\.'1\ ~..:ораіі~.їІ· РсІІJL'рІІІС (ес .1ругвіі РснІсрнІе), 
На ЯКі:'.f Ді,'І.lОН ІІ~"СТ\ІН СИ Н дорогу ДІНІ 23-ro СЇЧН~І 182Ї r. ' 
f'ЗЗО:\1 З ОДІІІІМ фр:НЩ\'ЗЬІ-\1\:\t aretПOi\1, 

РешерІІІС задержуючнсt. в кі.1і>І\ОХ :\ІЇСІ!ЯХ на Тнхім 
·nкеанї щщстанув Rh:iHШI пеrед Ванікоро 7-ro .1\ІПНЯ 1827 
-·року н тіtї Сі.l:\tЇЙ нрнстанІІ. в якііі тепер t1ун J fавті.1юс. 
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Та\/ fiiH щвбвраfі '1:1~ta.10 ОСТ<ІІІJ.:ЇН J рu3бІІТІ<ЇН, НІ\ 
з~.1ї3н~ начнне. якоrш. но.1омані истrоно~•ічні інструмеІІтн, 
брон:юяніі годІШЮІІ< і ще дещо. Ді.1.1он :шдсржав ся ш1 сім 

нещис.'lІІВім остrові аж ло жовтня. Відтак поюшуа Ванїкоrо. 
і п.1ІІЯ)'ЧІІ fi наnрямі Нояої Зе.1яндії пrнїхан і-го апрі.1я 
1828 р. до І<а.1ьІ<~'Тн, о. звідтам вернув в Фrанцію, ле його 
дуже rадо пrнняfі Кнr.1о Х. 

Ріnночасно з такою самою uї.щю НІІnр:.tНІІfі сн Дюмон

дюrяі.1. І 1 '=' ::~наючн нїчого нrо внпrав~· Ді.1.1ОІІ:І. По доrозї 
він дofii.l<Jfi ся від юпо.1ова, що дІІК\іІІІІ Люї:іін.ш і Нової 
Ка.1едонїї -Зї1айі.r1.1ІІ нодібні rічІІ з rо~бнтків і н .'1.8:1 ~fіСЯІ!Ї 
nicmt того, як Ді.1.1011 нокннув Ванїкоrо. нр11їхая до "'іста 
Гобаrт. ДовідавtшІсJ, там нrо Лі.1.1011ові нідкrнпІ він но· 
становни ІІ.1ІІстн с.1ЇдО:\І Ді.1.1она. 

JО.го .1IOTOJ'O 1828 r. Астро.lяб знюш сн ІІеред ТікоІІЇЯ, 
і за псrснодчнюt і нrояізншш ЮtІ.111 втїJ.:а'"' зиаііл.еиого на 
остrоні. ЗнідСІІ НІІЇхая кор:.tбе.11, до Винікоро і 20-го .1ю

того станун я пrнстанн Вшюн. 

23-го кі.1ькох офіннrів nereiiш.111 чсрс:і остrов і нrи· 
нес.ш з собою безнартні річн. Tyбn.1r.uї не хоті'.111 їх онrо
ваджуватн по острові. nевно зі стr01ху, щоб Дющ>ІІ не 

хотів на них мстнтн ся Зі.І Ля Перуза і Ного нещас.щву 

пrис.:чту. 

Однак 26-ro вою1 заохочені А .акшІн дарунками і обі· 
цянюt:\ІІt безкарностн. заnровад1І.1~ М. Джекірота на місuе 
катастrофн. Та"І на днї моrя 6 до 8 яrдів r.1убоко знайшт1 
'якори, гарматн і пр. Астро.1я6 ВІІС.1ав в с~ місuе бі.1ЬІШІІUІ 
човен, а моrяю1 не без тrудностн янтяrну.1н з вод11 якор, 

яаrн 1800 фунтія і мосяжну гаr:\Іату. 
Дю:\ЮІІ 'довідnв ся ще иід тубо.lІ>UЇfі. що Ля· Псруз 

піс.1я ятратн свого корnб.1я збудунnв меншніі коrабе.lІ>. 
Т<І і cejj 33ТОІІІІА СН. О.'ІІШJ.: НЇ.ХТО З НІІХ Jte ЗН3В, .1С. 

Фrаннузьке nrnвнте.1ьстяо в псrеконаню, що ТІ.ю~юн 
НС :ЗІІ:ІВ НЇЧОГО нrо rYXIf IJ.i:І.10HJ, Н\ІС.13.10 ОДНО\ІаШТОВНіі 
кor:-Jii('.ll> БаііОJІ('З .10 Ванїкоrо. Баііонсз ЩНШ.lІІR до Baнi
~.:orn І\і.1t,юl місяцїя по яідї:щі Астrо.1яба. Він не вілкр11я 

НЇЧО\"0 НОВОГО. ТЇ.'ІЬІ<\1 ДОІJЇС. ЩО T\'OO.li>UЇ ІІНШ\"ЮТJ, Па\ІНТ-
\ . . 

ник Лн Пеrуз<t. Отсе fiCl'. що н rозпонів ка11ітанови Нема. 
- Tener ознак ніхто не знає. де зnrннув тrетнй ко· 

r:1nc:н •. яюІ(І поб~·донанР з rозбнтків на острояі Rанїr:щю, 



сюІ.іав канітаи Нt::о.ю. 

-- Ніхто не знає. 

94 --

1\аJІЇТ:Ш 11~ ~.'1\4\~аИ ІІЇLІІJІ'О, Ti.JІ,~Il ki!JoiH \lt:lll ІПІІ :~іІ Іtlf:>t 
до са;н.оиу. Ні1вті.1юс :нш~їщв сн кі.1І•І\іІ нрдіи нід яо.;;..J і 

відчни~но яікоиця. 

Я :іі).'ІJІЗJІВ СЯ ДО UДHOI'U і ІtобаЧІІІі С~рІ:д 1\.0p:t.'lbOBIIX 
корчів і ~tі.1їонів всяких иншнх морськнх сотворінь не. 
внразні рІtСІІ рештпк розбнтка. Ko.11t я так дІІвив ся на 
ШІ:Х, К<ІІ1ітаи Ht.':\to СІ\ОІінtІі с~·мнюt го.1осо\f: 

Кn:-шидОІІІТ Лн Пl•руз внбрая ся ?.го грудня 1785 р. 

зі своїщt кораб.1нмн Лн Бу('со.1ь і Астро:1яб і наіf11ерше за

держав c~t в Бnтаиі Беі\, uніс.1я :-Івидж~·вни Пртпе.1ьські 

острuвн. Нон\· Ка.1t'доиїю, ІJ,llfB ІЮЩШ Санта Круз і прнїхав 

до НамуІ\н. :-1 І'Р~'ІІИ Гаш,ї. Потім ііого кіJрабс.1ь в.зарІtВ в 
рафу Ваиї..-ора. Бусо.1ь перш .. ;іі ;іаїхав в мі.1ину на по:tудие
ві:о.t березі. Астро.1яб поrпішt!!: на поміч і :щстряr також. 

Першніі к:>рабе.1ь сеїічас розбия си. Другніі держан ся ще 

кі.1ька дІІЇR. т~·бО.1ЬЦЇ ltpltltЯ.lH розбнткіи ВВЇЧ.1Іtn0. Тут BOHif 
посе.1Іf.1ІІ си і побудува.111 меншнІі корабс.1І> з останків двох 

розбнпtх кnраб.1їв. Кі.1ькох мориків .1ttut~t.10 ся доброві.lь
но "" Ванї!:оро, др~ті ос.1аб.1еві вибра.ш ся разом з Ля 
Перузом. Rmш rюнрямуна;ш дn \:a.lьo\fnн островів і та't 

ЗаГНН}'!JІИ. 

-- Як ни знаєте про все? 
- - llo сїіі річи. яку я знаІїшоя ни місцн пос.1їдиої ка-

тастрофи. 

Тут каніт<ш Не~ю показав менї б.1яшану скринку, ~ 
французькою печаткою і поржаві."І~'· Він відчинив еі і я 
побачив в нїй жмуток паперів, пожовк.1их вже, та ще 

ЧІtтюtх. В них нодані бу.1и поученя міністра маринаркн 
д.'ІЯ команданта Ля Перуза. з в.1асноручними 3амітками 
Людввка XVI. на боках. 

-- Ах! ее гарна смерть д.1я моряка. - сказав капітан 
He\fo. Кора"1евнй rріб :-.tycttть бути дуже спокійний і 1'а
кий с;нt гріб сховм :\ЮЇ і :\ЮЇХ тояарншія Ті:JЇнні остан"и. 
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ПРОСМИК ТОРРЕС. 

В НU'ІІІ :.?7-•·u грудня 1-fавті.lЮС ІtоІ\tІНун G~рl'І'И НшІЇtюрu. 
НанрюІ iioro І>ун ІІО.l)'днево західНІІіі і в чюх днях нін зро· 
r)нR нона.1 1500 :.ш.11., н~~:і дї.щ.11t ііщ·о тснер Ri.1 •·рушt Перу
за. 

Ран~ш.ко І·І·о сїчнн 186:3 р. Кuнсl'.1І• нрвс·r~'ІІLШ дu \Іе· 
Н~ IILI 110:\ІОСТЇ. (]аІІС, нm!HO.ll>Tl' IIOit\C.HITII li<IM :і ІІОН\1\і рО· 

1\0:\1. 

11 Lr) ·~ КОІІСl':ІJ,, НІ\ 1\О.lІ~сІ, н Паршtш. 1\О:tн н ()~·н :ta· 
ШІТІІіі li СНОЇіі студіЇ Н ()оТ<.ІІІЇІІІJЇ .. І ШІрКу. Я. pc··.\':O.tit:TІ, СЯ, 
прІІііщнн тної іfіl':НІшІ і д~Ікую тобі зн нн.х. Ті.lЬІ<ІІ я нро
син()н Tcue ІІUЯСШfТІІ :\І~НЇ, ЩО ПІ розрІіtШJ ІІід .. ІJЩ~.1ІШІІМ 
новнм ро~-о:о:-.1" н та~~:вх обставвнах? ЧІІ тн думаєш, шо rcii 
ріК ЗЗКЇІІІJІПІ• H3UI~ ~'ВНЗНСНЕ, ЧІ! ЩО нін ІІрО;І.ОНіКаТІІ:'еll' ШШІ~· 
вшщрінк)·? 

- - По нравдї н не знаю. що ШІ\1 ю1 Cl' ніднонід:.tтІІ. Мн 

ІІеВНО ІІОUі.ІЧИ\Ю ще Ht.' ОДНО .З.ИВО і З~\ \ШНУВШИХ два міся· 

цї мн не ма:щ ч~Ісу ш1 скуку. Пос.1їдне чудо бу.1о наіідІІВ· 

нїіішс і ко.'ІИ мн будемо робнтн да.1ьше та~а1іі noc:тyn, то 
А не знаю, чн:-.1 віІІ скінчить св. Мен·: здаеть ся, що :\ІІІ нжс 

не nобачІоІО чоruСІ• подібного. 

Дня 2-го сїчня ш; зроби.1н від самого nочатку .10 r~
ІІер 1 1,'340 ми.11. пбо .5.670 ми.lІ· французІ.ких. Пер~д намн 
сте.'ЧІ.1ось небезnечне кора.1еве :vюре на nівнічно-~:.:іднім 
поберсжу Австр~І.lЇЇ. Наш корабе.1ь н;::ІА кі.1ью1 ми.'ІЬ від 
страшної рафн, на якііі знтр:1тнн ся корабе.1ь Кука в 1770 r. 

Я хотін пn()а'ІІІТІІ рафу. довг~· tнl ::\60 МІІ.lІ., п кnтру 
розuнн<t,lОСІ• вічfю несnокіііне ~юре. з АС.lИІ\Ою сн1ою. Саме 

тоді крв.1~1 Навті.1юса Rі.:ххн.1н.шсь і він nінюв в r.1убин~' не 
.1СІЮЧІІ :\ІСНЇ ШІІ'О.111 б<\ЧІІТІІ СТЇН 1\Ора.lеВІІХ. 8 дВа дНЇ ІІЇЗ· 

нїііш.: :'\ІІІ нжс ()~".lll nпза снм кор:.иевим ~оре"' і зб.11tжа.1н 
01 .:хо ІJі)ос:\1111\а Toppt'c. нtшіі знана нров:1.з.нн до індІІііСІ·· 
1\ОГО t)l\t.'<IIIC'. 

11tюсии~-о: Торрес б~·н ІІІІtрОІШі'І на '34 мн:ІЇ. nднак q н1.n

::.1у :шнходнтІ. св д~'Жt.' ()oraтn nерешкод. нк островн, острів-
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ці,сІ,а.ІІІ і tІ~Р~-~ с~ в~р\:Їзд •tt:prз нього t:: дуИ\r вебс:-tпечншt. 
К<шіт;ш lk~ю :-tнt.>рнун ШІ ссІі нереїзд свою особ.шншу ува· 

г~·, і шруr•" с~·диа обертu.1а си nовільно. 
1\орІІСТсtючн з того и і оба мої товарІtші нн,іІU.1ІІ на · 

онущrнніі ІЮ~Ііст. Я снодїван си nобачнти н r.1ьобі за 

кep~tJHtr•ra самого ка11ітнна. Перед собою и держан карту 
нрос:\шка, з.щджену інжінїром Дюмо.1іно~1 і nильно читав 
з неї. Морс бро дуже ,111ке. Фн.іі кот11.1исr. в північно-зз· 
хіднім шшримі і розбнна.ш си на кора.1ях, які денеде no· 
юв~·на.ш ся Іюнад нод~·. 

- . Море т~·т не добре, ·- завнажав Нед Ленд. 

Нес:о.щчне дїіісІІо д.1я с~1дна такого, як lІавті.1юс. 

Канітни :\і~·снть :~натн добре свою дорогу, щоб не зачеІІІІТІІ 

ОДІЮГО З KOptt.lЇH, ГріЗНfІХ д.1Я С~1ДН3. 

В дїіісностІt по.1оженє бу.10 небезпечне, однак Н<1вті.1юс 
промню:tн сн дуже uпудrрно поміж них. Він не йшов слї

дащІ Астро.1иба і Зе.1є, бо вони відбІt.1ись фата.1ьно на 
Дюмон-Дюрві.1ь. Я нобоював си, щоб каnітан не схотїв 

понроб~·внтн дорогн. в якій оба кораб.1ї Дюмона nроби· 
.lІtсь, ко.1н нін нробнваючисt. просто на захід пон.1ив до 
острова Гi:rr,uoa. 

Бу.1а то.1ї :З-та годннd по по.1у.1нн. Почав си нідн.нш 

~юри. Навті.1Ю'= зб.шжив си до острова, на ЯKGJ.\Y я бач11в 

ІІЗСМН СОСНОВІІХ .1ЇСЇІJ. МІІ ЗНЗХОДИМО СЯ дві МИо~1Ї Від ОСТрО· 
на. Ниг.1о щось nотряс.1о мною. Нгвті.1юс діткнув ся ска

.1и і станув неповор~'ІІІНИіі і похилений трошка на бік. 

Ко.'ІИ н зірнав си. побачив каnітана Немо і його то. 
вари ша на помостї. Вони 01 .1яда.ш по.тюжене судна і ne. 
рекида.1f1СЬ СВОЄЮ незрозумі.1ОЮ МОВОЮ. 

Острон rі.1ьбоа nростягав си з nівночи на захід. як 

ве.111чезна pyt\a. На по.1удне від нас внднї.1ось кілька ко. 
ра.1еннх ска.1. Ми застряг.1и на ска.1і, річ дуже поважна 
д.1я п.1авби Навті.1Jюса. Однак судно не nотерnіло нічого, 
а.1е воно не :!.ЮГ.1О анї зісун~rrи ся, ані nорушити ся взагалі 
і чере:t ее ноно мог.1о остатІtсь там. на вік 

Я ду ман над си:'<І, ко.ш канітан. зансїг дІt сІюкійНІІЙ і 
хо.1о.:шніі зб.1изив ся до мене. 

Нешастє? - - спнтан я. 

Ні; приnадок. 
0дШ1К ІlрИП:1..10К, НЇ..l ИІ\ОГО ІІрІІіідеТh СИ вам ОСЇСТІІ 
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СН ІНІ СЇ~І ot:ТpU8i, Від. НІ\01'0 ТШ\ HTil\iltH:. 

КнttіТ<ІІІ Hl'MO ІІОДИ8ІІН сн ШІ M~lll' нікаво і .ijЧHJII8 щ:

rечучІІіі ЗІtаН ІІіІ ДОІ\U:і, ЩО ІІОГ<І ііОГО ІІЇt\ІJ,'JІІ ІІС СТаJІе ІІа 
су:хНі зем.ш. Потім .1одан: Понад Cl', ІІіІІН.' t\роІІш.;r, : І<Івті . 
. 1ЮС Ht' t: СТfІНЧ~ІІІІіі. АіІІ ІНС IIOIIt:Cr Н<ІС 'ICpL':i ІІt:О;J,ІІО .іlІІЯО 

моря. Я н~: хотїн(ін таІ\ t'I\OKO розстниатІІ 01 J наюю.t то

в:tрнстном. 

-- Однак, 1\аніТ<НІ Не:о.ю, -- нідnовін )І 11с зн~..·ртаючн 
~'Bat'lt Ш\ ПОС.'ІЇДІІІІЙ ііоГО ірОІІЇЧІІІІіі 81\1..'1\<l.t, - ІІ:ІJПЇ.lЮС' 
застрнt· на отвертім ~юр••· Рухв моrн ІІl' ~І<ІКПІ. ot:.lІttюi 
Clf,'tll Н ТІІХЇ\1 Ot\CatiЇ, і t"C.lН ЯІІ НС :'tІОЖСП' '1\Іt:ІІІІІІІПІ ТЯГіl 

ру Нснпі.1юса, н TiІt.:i:o.t разї я не бач~·. >ІІ\ 1111 :о.южст(' iinro 
:шідсІІ 8ttдобутн. 

- Jlraядa, J[(ІJ ~tope 'І'УТ ІІС дуже р~·Х.ІІІНt:. lkt• ТіІІШ Я 

нрос:о.шку Toppt:Cil між npнn.rпtBO:'tt а відtІ."ІІІВО:'tt :<.Іоря € 
ріЖШіІНІ 0.11101'0 >ІJ1да. (СГО;J.ІІИ :'tl<lt'MII ·l·І'І\ СЇ'ІШІ, ::1 3::1 

m1ть дІtЇн ма€:о.ю ІJОВІІЮ :о.tісяцн. Ме11ї (~~·.юG .1~·же :tІІАІІn, 

ш~ко.1•1(j ссіі тоннрш11 ІІашої зем.1ї не спtГІІ~lі н cr міснr 
.'ІОСНТІ• PO.l\1 і 11с :1роИІІЯ :о.tснї nрис.l\ТІІ, {і! >І/\~· н G~·я(іи 
ііому НДSJІШІ:Й. 

СказаншtІ сс 1\<ШіТН" ра:юм зі свої:-.1 тоІНІf"ІІІІН''І <'ІІ~'(ТН· 

.1и ся в ·:.1y(j с~·дна. ІНо до судна, тп воно 111.: рух;: нJ ся, 

неначе 1\op::~.:reвlfii но.1іп пбмотав йоrп яжс ІШ иічністІ •. 

-- І щож.. шше. - сk'азав Нед Лснд, шшіі прийшов 

сюд•t, I\0,1•t капітан відіі\июв в долину. 

-- Булемо ждати тер11еливо "'' прІІІІ.ІІІН аж до 9-ro, 
дОІ\И місяць tlt' •tоласть пам своfЇ по'"'ічІІої руюt. 

На11ранду? 

-- Так. 
-· І каnітан сеіі не буде сно~tиватІІ. sІІ\ 

іtому допоможе, - сказ::~в І<онсе.1ь. 

КанадНfІН• nоr.1янув на Консе.1я і ті.lІ•І\11 
чи ма. 

ТЇ.lЬ!\11 ~tiCHIIb 

здвІtrнув n.1e-
' 

-· Пояірте мені, m1не, що ся кyrta зе.lіза бі.1ьше вже 
не nон.lИяе анї на водї, ~ні під водою. Rона тепер здалась 

хиба на ф\·нт габ~ки. Том\' я д\'Маю, що наді1їшоя час . . 
ро~nращати сн ~ 1\анітаном Hel\10. 

- Прняте:Ію, я не сумніваюсь про cern Навті.1юса так, 
як ви, і за 4 днї ми будемо знати. чпт ІІ?.:о.t держапt ся. 

Впрочі~t ~·тс~Іа (j~·.1nб :о.юж.1ива, ко.11tб \ІІІ ()~·.1в с;,'tизько 
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ІttiГ.lНict.tшx а(ю фр<ІнцузІ>І<нх береrін. д,,__. tta шшуанськіи 
березі ri't ttrмoжmtвa. Бу1.1емо ще t.taTІf досttть часу про 
ес дум~tтн. ишіо 111 Навтіл юс не потраф11 ,·ь ввдQбутн ся 
звідсІІ. 

д.lt.' 'ІІІ ]JНІють ВQНИ, що и такім с.ч-чаю робнтн? 
Mat:мu острон, а 11:1 н~ому .1ЇСІІ, а в них :н~мсt.кі .н.віrята, а 
Да.'ІМІІе К()Т.'ІПІІ, ()іфстеЙКИ, За ЯКИМИ Я ~aRбtt ОХОТу ПО• 
ШУК<ПІІ. 

- В· ті:".І ІНІ ~нtt:те р;щію, - - сюtзшt KottCC.lІ>. Чtt шш 

моr.1Нl'і дістатн нозио.1ене иід свого ІІрttятr.lи. юшітаиа 

Нсмо, на Іtроt·у."ІІ,Jі~· до сего острова, шо() щІ nод~й не :1З· 

(j~'.111 Х()ДІІТІt 110 С~'ХЇЙ ЗС:\1.111. 

--- Я ~южу iinro проСІІТІІ, та він не :1ГОдІІТІ· c•t. 
Можн:t ІІоnробувати, - говорнn Kottcc.1І., -- тоді 

(j.\'ДСМО ЗНсtТИ, J.:і."ІЬІіО МОЖНа ЧИС.1НТІІ Шl Ю111іТ:1ІІОНУ ІІрИИЗІІЬ. 

На :"otnt> И\'.'ІІІКt' :ідІtІІnишtt: капіт~ІІІ ІЮ:іио.щи і то дуже 

радо, ІІС ИИМНГ;tЮІJІІ Rід І!аС наВіТЬ З<ШСИІІеН<r ІНШІОГО ПО· 

нпроту. Одtшк ~"Г\'Ча чсрrз Hony Гвінею f' дуже небезпеч
на і н tte рnдІІиб&І Нсдоии ІtpoCiynaтtt е'і. Нже !ірнщt' бути 

нюtІС:\t нп Навті.1юсї. чим ІtОІІасти n рукн .1111\~'Іtіи. 
А ocJ,:"otiii rп.1ІШЇ БІІбра:ІJю, :\ІІІ ІJ .1о1юг~·. y~Gpo€tti в 

стрі.1І.СіІt і спкирн. Mopr l'iy:to досtпь СІtОІііііне. і ті.1ьки 
~1его•сеньюrіі иітрещ. дув иід остrоиu. Ми об<t з Коисе.1ем 
вес.1ова.1и, n Нсд кермуnав. Човен мчав с!іоро. 

Нсл Ле11д ІІІ.' ІtО~і.з.аи ся з радостн. Bitl 11очуваи ccuc 
ВЯЗІtС:\1. ЩО ІПЇІ\ З ІtІІЗІІІЩЇ і ІІІ..' ~ШаВ 11р0 СС. ІІЮ ііО~ІУ треба 
буде пертnтн ся. • 

Мнсо! Мв будемп 'іст11 :\Іясn, тн cllC яке ~tисо! 

він щшчив. - - Іlrавднn~· дн'ІІІн~·. а може і х.1їб. Я не каж}1 , 
що риба недобра, n.1c Ііусень свіжої неченї вже здавби ся 

на~. що()и З:\ІіИІПІІ нашу ЗRІІ•Іаііну рутниу. 

Жеn\·н! сю1зан Коисе.1ь ·- від Ного бесїди я зже 

.1ІІЮ1Ю С.НІИ~·. 

Поба•ІІВІu - CJ( .• зan я -- чи в тнх .1icnx € ию1 дtt-

•tнна. та ч11 сю .. 'ІІІчин~ можна буде хочбн ті.1ькн бnчнти . 
. - Добре ю1жетс, Іtаие Аронакс, - .. відновів Канадиець, 

нкого з~·бtt ()у.НІ острі. як сокира. -- Я буду їстн і тигра, 
ко.111 не зниіідс~о иншого чотироногз на сїм острові. 

Приsпе.1І• Нед. Bif\C неноІ-\оЇтt. cst сн:\-1. -. Сt<~зан Кон-
.ce.!Jh. 



~" Ull IJ0/10 llt' \'Т&І. IU t.:H ІІJІО;ІІІНіІ\іtіІ І k :t. /iU. 

іКдІІіІ ."1/оНір 1/іІ 'ІІІТІІрО,'\ ІІUГ<ІХ {jc:i 11/ри, 01(jo /l;t .'1/ІОХ ІІ lltptн 

{j,· 1/ІІНІІТШІІІі\ :\/UЇ\1 І ІІ.'рШ ШІ c-rpi.'I0:\1, 

J1УЖ'-' ;ю(jр~·~ Ваші. шшt· Jlt•ttд, НІІ•ірІІt\ІІ і&РІІІІІаюrt. 

І k crpa.xaiiтr ~:н. н:ше Арщш"с ai;rrroniІІ Лt.·нд 

11r забсрс ~L'ІІЇ І 2r) :.Іінут ІІост:ІНІІТІІ JІt•p~::t. в;•с: ІІt'•fеІІю 

МU€Ї J10(iuт /t, 

:іа нін го;шrш :.111 Щ·ІІЇХа.ш ,1,0 острова :.нtн.tю•ІІІ шаt'.'ІІJ· 

но кора:н.•ні раф11. шо ukp~'iiOltoТІ. ос:ї рон fЇ.н,{jпа 

rо:ннл х~. 

КІЛЬКІ\ ДНІВ НА ЗЕІ\1ШІ. 

2{ОПІІ\ :Jl'\J,'JЇ llp<t:iltR :0./С..'ІН.' ДО !іріІЮ . .'\11 11 ІІЇІ.',ІІІ (.ІЇН ІШ 

нІтана lk·~ю. :\ІІІ ()_,·:на ті:н.аш .. rracaiKІІp:Шtt ШІ ІІ;штіlюсї·. 

ТО В дЇ(іСНUСТІІ \ІІІ ()~·,'/·1 ННЗІ>/ІН~Іf ЇІОІ'() 1\І):\JіІІ/.'1;/ІІТа, 

1\шшдІІt'ІІІ• ІІL' :інt•рт~~н CtiOfЇ ~·нагІІ ''" 1 1\'дІІ,\' ростІІннісн. 
ІІаІІУіІІfЄ'І>Іі~', (ю ІІЇІІ НО.1ЇН a<npttCТIJC ІJі.1 ІІрІІt'\11/ОІ·,,, (~.:оро 

нідкрнн нін "''1\осоне ~tерсно. лістnн t.:i.lІ·"" iinru oнo•tiR. 
рщ~бІІН ЇХ і ЮІ llli.'IJ\ \10.1())\0 f t.'Нf оріХ :і tt:toHO,'/CI/t':\1, SIKC 
ttrюн·стунn.ю щютІІ :іНІІІІtlЙІtоЇ їдн на Нанті:JІоІ.'Ї. 

Знамrtштс! -- с!іаз~в Нед Ленд. 
Ра:і .1o(jpc ~ - добавІІв Консе.1ь. 

А ~• д~·:.шю. що він не {jуд(.' щюпшнтн сн нашнм 

I<OKOCORll~f urixa~І ІІа судІІЇ. 

- - Я не :t.\':\І<ІЮ, щu{j він ІІJЮТІІUІІІt сн, тi.lf,юt tJJJt не 

схоче сам їх кушат11. 

Так буде кrаще .1.111 нас 

буде n/.lЬІUe. 

нідІІоnів Нед Ленд. - - бо 

-- Одно C.lOIJO TJ.ll>fiJI, 11:.1Не J,el\.'1 - СЮІ.:зан я rаrнунь

ЩІІКОНJі, ~tкніі розвочна RЖС обrаб.1нт11 друге деrево. -
Кокосові оріхи С~'ІТЬ uїшшм набуткп:.t, n.1Іtак тrеоа ВІІерід 

rозr.1янутн СJІ tto остrові. може т~ї є .'І.ещо ще uїннїіfше. 
Сніжу нрнн~· радо новнтаютІ. на Навті.1юсї. 

- - Пан маюп, слушністt., - вiдnm't/B Консе.11,, -- про. 

nоную захонnпt тrн місця на нашім човr!Ї; од1ю на овочі. 
друге на ярttн~·. а трете на дІtчнну. хпч дотеnер :'>11f ше· 
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ІІС: 6а 1 І H.l\t ІІЇJІІ\0.1. 

- I<OІtCl'.'ll•. \ІІІ 11~ 1101\UД;tRMo lt 1 ЮЗІІ\'t\\' І , . І :tааважа• 

1\n иад11 t' 111•. 
- Ідїм :Іа.ІІ.ше, - доuавttв н - мож.lІІІtо. ІІю тутещsn 

МСlІІІШІЩЇ 11~ t:plo TtlKi .1асі НО JІ.Н'ІНну, ЯJ.: Mlf. 

- · І<.l~ІІ\'СІ. с.1овом, - відновів .7Jснд, - н починаю 
J1О:і~·~іТІІ Н:ІJНіПІ• науКІt 11р0 p03MЇIUC1t4! .1ЮДСІ•КОЇ рОСІІ. 

·· ~ Нсд Лt•Іtд! що ВІt говорите? Ви .• 1юдоід? Я не чую 
ot tі~:шсчшt~І :t ШІ\ІІІ. Одного ранка нробу~о'1.ІІВІІІІІСІ. н міruн 

поба•ІІІТІІ ті.11>t.; '' ІІо.юuашу себе:. 
- ~ ІІртп~:ІІн І\онсс.1І•, я .1ю6.1ю вас ·Ч'Жt', a.lt' 11е так 

д.\'Жt', що(і ш1с їп 11 без прнмусу. 

Я щ· нірн• щtм, --- відноnіn КоІІсс.lІ •. Л.tt' досить 
ссгп. М11 :о.І~·св:о.tо :tkтатн нк~·r.1. дІІ•ІtІну, що() за.:юно.1ІІТІІ 

сего ~~:шtіб:t.lіІ. В пrотнnІІі~І разі одtюго paltl\:t :1 :-А(.'НС оста· 

ІІУТІ• СН ТЇ:fІ,І(ІІ 1\УСІІІІІ\ІІ lfH ОаІІІі yC.l}'Гit. 

І'оз:о.нtН:ІИІ0 1 1\1 'l';tl\ :\ІІІ ХОДН.'ІІf ІЮ .lЇСЇ 11\.'pr:t дні І'ОДІІІІЇ. 

,'\\11 llt: iiOІ.lYDil.'l\1 ШllllltX тр~•дів. бо BiдJ.:plt.lИ дуже ЦЇННІtА 

11р0д}'І\Т троІІі 1\H,ll•llllii, Х.1Ї6ООС ,'\ерСНІ), ИІ\01"0 (')ро ПОДО•. 

стаТІ\О:\1 ІІіІ остро11і Гі.11.(іои. 

І kд Jkн.:t :ншн іх до()рl'. Віt• tшїн ся ї.х досІІТІ. під•Іас 

СВОЇХ ~upct.tШX НёШдрЇООІ\ і ЗІІіІВ Jll\ ІІрнnраНІІТІІ ЇХ ДО Ї.'1.11, 
Ca:o.t о11д їх дражнttв іtого. 

- Пане. - говор11о він. -·- tІ B:\tpy, tю.1ІІ не покуwаю 
ХОІІ ОДІЮГО Х.1Ї()О80ГО Мё1.1:1Я. 

· 1\ушаfІтс. ІІрнвтс.'Jю, кушаіітс, ко.111 так хочете. М11 
тут д.lН ДОСІ,відіn, - rобЇТЬ tX. 

-- Сс не заvавнтt. ·- с~~:азая І<аttаднєць. 

Rін сеїічас rо:~.1ожtш ногоІІЬ ::~ сухого дерева. а я і 
І<о11сс.1ь шука,7шсr.~о за овочами. Дея..:і ше не доспіmІ. та 

богато вже пожовк.111 і ті.1ькн жда.111 на їдцїв. 

С orщ•ri 11(.' \ІаЮТІ• 1-:істок. Консс.1ь нриніс ні.11tіІ дозсн. 
Нсд Лt·ІІ.1 ноІ\ршrн їх ва 11.1астнІІІ\ІІ і no.1o~ шв їх на вогонь 

повтаrиючн: ПоІ'5а•Ін;с, нанс. що то за до,)риt1 хліб буде. 

псоб.Іноо д.1s1 нас. що не бачи.1н ііого так довго. Сс не € 

ш1вітr. х:tїб. а .1l'.1Їкатні тїсточка. Ви ще не ї.1и іх, Іtанс? 

-- Ні. Нсд. 

Дуже дotJJ)e, .1адt.тс ся на зна:о.tеннтий nрІІсмвк. Ко
ли ви не схочете їх бі."lьше. я не назнаsаюсt> бі."lьше коро.1см 

гарпут.щн..:ів. 
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]а НІШЇІСІ• 'НІС Х.1Їб бун C:IH.''IC:IIItA. 3аJІtІХ ІіОІ'U .1рВЖІtИ8 
1\JII\ CMat<. j МуІІІу Щ1\І.ЗІШТІІ. ЩtІ Sl ЇІІ fіщ•) ;t IІC.1\II.If\t RJI.f) 

lt(J.lt'llt' "· 

1\nтра ГО..1ІІІШ? - · СІІІІТіІН t\ •. , ад. І~ 1&1•. 

Що 1\іІЙМt..'ІtІІІ~ ;ti1~Til. ні.111о8ік KutІCІ:.lt.. 
ИІ\ Cl\npo •І а~· .1СТІпr. /ІіІ тн~.·рдііі :н.•:о.t.1ІІ. -· в t.щхав 

І f.: .1 ...'I~o.·r1.1. 
Хо.11 \І liit\t', говорн 1\оІІСt'.ІІ• . 

• \\11 ltІ..'JH:J.III 11f.'J1t'.l lЇL' і IIJ.11J{)i\.111 11/f..' 110 ."1ІІj)І) ІЇ 1\іІІ\~'· 
crшri ІІ:І:ІІ.:о.ІІІ і ІІ:r:І(ІІІріІ.lІІ _~ ІІІІХ ІІІІ•••Іів 110.1і«ішrх до ~iJ.l()Ї 

ф:rсо:ІЇ. 

МІІ ІІрІІПІІ'ІІУ."ІІ •. ~.1111\1\іі 1/i\UUp ДО 1\ОН\Ш. T;r ІІсд .1~tІД 
1\С: НДОНО.1\Ш CSI СІІ:\1 НСЇМ. Д0.1S\ СПрІІЯ."І;І 1/іІ:\1. JІ,І ;topnзi МИ 

ІІОЛІІ():І 111 1\Ї.lІ>І<іІ 1\il.l\.:\1, НІ<і НІ\ Х.1Ї(ЮНЇ ;н:р~'Н'І :І:l'ІІ/І.'.1Я.'1\1Сf. 

;a.n ІІаІЇІ\ОрІІІ.'ТІІЇЇЇІІІІІХ. 

RІ\ЇІЩ\1 о ;j.jjj ГО.1ІІІІЇ ШІН:І\11 'іt\СІІЇ ІІСІІ'\111/ОНІ МІІ 1101\11· 

~~~·.ш острон і ЗёІ 11ін годш,!• ~" · 11\СІ· до Нанті.lНІС<І. Ніхто 
ІІС Іююву8ан сн ~• iiuro 11pttc.1~. 11. ВІІ.lіІдпнаrtІІІІІ ІІ:tшу, до· 

()JІ•І ~ІІІ IIOHCІff.'JHI.'III, іІ fiO ГЇ!оf П0Зі1СІ/І/.1Н,1'1. 

СІЇд.\'Ю 1 ІОІ'О .lІНІ. fІ.го сї•mн H~f.' 110 t.'T<1J1Ш'\', !Ії одноt·о 

:JII)'I\il. ІІЇ О.111UЇ ІІрІІ:·:JШІ\ІІ ЖІІПІ 11:.1 судІІЇ. МІІ р . ''.'ІІІ 8~рнутІІ 
сн ДU острuна. н~.1 Лt.'\1.1 СІІ0..1ЇН:ІІІ CJI ()i.1hii\O ІШ1СТИ СІ\~ 
рі.!ЗО:\1 і XnTiH ІІСJ1СІ',1ШІУТІІ ,'tpyry JI0,10811Hy .1ЇСП. 

МІІ B\IU\)<1."111 СН ІІСJ1С'Д СХОДО~І СОІІІЩ. ЧовеІІ Cl\oro ПрІІ· 
Ча-1:18 до берег а. 

МІІ ВІІСЇ.1ІІ і Hllupil.1/l JІаііперІІІС Лсн;ха /Ш СІІОГО провід· 
нню1. Він іішон ()срсго:о.t і-Ш захід. а опіс.tя Н3дJІ()3RШІІ по· 

тік звсрІІ~-~~ си н сrр~дІІІІУ остров:r на вс.1ІІку рівшшу. Нз 
кр3ю ()ун .1їс. Над потоком .1їта.111 рttбо.ювІІ, ~ яю1х 110 · 

ие;tЇІІКІІ Jl ~31\,1ЮЧ<ІН. ЩО XntJ на ОСТрОВі Не~а CT:J.li\X ЖІІТС

•1ЇR. ТО ~\~'СЯТЬ ЯІ\ЇСІ> .1Ю..111 ІІрИЇЗ..1ЖЗТJf СЮДН. 
П..:рсііІІЮ8ШІІ ріннІІн~· ~~~ ІІJ1ІІііІІІ.1JІ до нен('.lІІ'ІІ\nгn :ІІ· 

(1\.'!, 8 ~11<0~1~· СІІЇН:І.1о і :tЇта:ІО б~З.1Ї 1 І ІІТ:ІІІІІ<ЇИ. 

Тут самі ІІТ:НІІІ\11 -- СІ\і.!За8 Kottce.1t •. 

r.x )IUit\IO) ЇСТІІ. иідІЮRіВ Нс;х. 
Я НС' годЖ\'СІ. ~ в:r:о.ш. ІІрІІятс.lю Нсд, бо и бачу там 

СЮІЇ tr:шуГІІ. 

Прttитс.•:Ію 1\онсе:ІІ,, - - СІ\азав ІІсд новажнn, - па
нуга є бажантом д.1н тrtx, iuo не маютJ, бі.1І>ІІІС ,.-,LJOГu. 

-- І ся птиця. - додав я - .:10npe ЩнtІІраН.1СНіJ, наrта 

в11.1ок і ножа. 
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В .J.ЇііСІЮПІt В СЇ.\1 г~·;:1·ім .їЇ=к~· U)'D ц"t.111іі t.:B~T JІ,ІІІУJ'. 
які нотрt'буна:І:і ті:Іью, тrюха І;бразс)ННШІ, щоб говорІІТИ 

.lюдсІ.юt:\ІІІ :о.юІНІ~ІІ. Бу.1н між ІіІІМІІ нснкі рu . .:щ. тi.luk:IІ Ін.· 

богато Ті\КІІХ, ll.i.O ~ОЖНМі ЇХ ЇСТІІ. 

Я :ШНИВ СН. Ч\1 НІ: ІІО()ач~· ІІТахн. НІ<ОГО т~·т і)р<ІК\'· 

ва.1о. а июtіі ті:ІьюІ т~·т іЮІВе. Перt>іішонш11 .1їсок :-.111 :шаіі

ш:ш СИ Hit ріВНІtІІЇ :і ДСИКІІМ\1 І<ОрЧ<ІМ\1. Тут СИ.J.Ї,l\1 НОНІІ 

з донпІ:о.ш хвост:t:\1~1. прибrані н ріжноко.1ьорові строї. ча

r~·ючІІ наші очн. 

РаіісІ !.:і ІІТа.ХІІ 1 t:t\.lИІ<ІІун н. 

Ма:тііцї. нкі торг~·юп, t.:\1:\111 ІІТ:ІХ<І:\111 :-J Хінщснt. ~І<І· 

ЮТІ• КЇ.1t·ЮІ СІІОСОUЇН ІІа ЇХ .10Н.1Ю. Часа:-.111 НОНИ ІШСТ<Ш.1ИІОТІ> 

СЇ.lІ>ІНІ \1;1 НСрХ<ІХ дереJ, il ЧіІСП:\11\ ."\UH.lHТI> ЇХ 11(111 \10\ІОЧІІ 

."ІІІІtІ\оrо вавна, ике ІІара.1їжує їх р~'ХІІ. А рідко ко.1и вонн 

зr.троююп .. ноду. ику ІІЮТІ> сї ІІТІЩЇ. Ми :о.t~-сЇ.lІІ стрі 'ІИТІІ до 

них і и ссіі сносіб діста.11t кі.lІ,ка гарних штук. 

Окu:ю 11-тої год11НІІ :\ІІІ 11среііш.1І1 чсрr:і ІІсршніі 

:ІанІtюх гірrмшй та нїч•>rо Hl' ВІІо.1ювu:ш. Поч<.ш :1окучати 

11ам го:юд. Мис:Інві снуt'ТІІ.'ІІІ С)/ на свою доб11ч, таіі нсрt.·

rах~·на.щ сн. На щасп: Коисе:\1, ІІJ111СТНрав дНОМіІ стрі:Іа:\111 

на СІІіді111€ два .J,І1І<і ГО.'l\'бІІ. M)tCn З IIJIX Пf'НЖІІ."Ю 01 Ш1 ВОІ"· 
ни, а Нед Ленд нік ще і свііі х.1іб.· Мн зї.ш ~исо р<ВО~1 :-1 

кісткнм11 і доврави.тrи ще хлїбо~. 

- -- Чого нам ще бrакуЕ, Нед? 

Чотироноrої д11чини, 11анс Арою1кс. Всї ті го.,~·бІІ cr 
ті.:Уьюt дода·rю1 і и не Ішоно.lю си, дою1 ~с дістан~· кот.1є

тів. 

І н нї. Доки не дістаН)t жнвцем одного з раtїських 
птахів. 

Продовжаіімо наше ІІО.1ьованє, ·· відповів Консr.'lь. 
Ходї:-..1 б.1изшс ~оrя. М11 прнйш.ш до збочів гіrсІ,кІІх. а я 

д~·:\tаЮ, що нам треба дістатІІ си до .:Jїсів. 
Се 6~·.1а добра р<tдн і МІІ rюс.=Іухад11 ЕЇ. За одну годІШУ 

мн бу.ш шt краю caroвoro .1їса. Кі.1ька нестrашних вужів 
нтїкдо з 11еред нас; втїю1.ш також f'<tйські птахи і я так ба
жан зб.1Іtз1пи ся до одrюrо, ко.1и наrаз Консе.'lь зіr11~·н о1 
н до.111ІІу і вхопивши одного пrиrнав си до нас. 

Луже добrе. І<онсе.1ь. 

- - Хаіі нан добrе nриr.1ян~·п, ся. а тодї ноба 1ІнтІ •. 1111 

ве.·шка н тім ~оя зас.1уrа. 



- Чому, Консе.1ь? 
- Бо птах t: пяниіі. 

Пвннй! 

Так, тшс; ІІВНІІі'І від ~~~'ІІІІ«ІТО.10Внх орІХІН. в!'і вtн 
:чІЇдіІЯ ІІід СІІМ дереНОМ. fitlІIIfTC, ЯІ'і СТрШІІНі € ІШС.1ЇдЮІ 

ІІЇяt\ЬСТ8tl! 

Не 1<<1жіть так --- заJ<рН 1Іая КннадІtєць, і)о )І вже 
·Іtt' 11ю Rід. двох :\tісяцїв г·.>рівкн! 

Я ІІоГ."ІНя~·в Н<І ІІ"!'<ІХ:І. Ко••се.lІ• доСіре говорнв. Птах 

ШІІІІІЇІ яід со!'~· б~tя безсІJ.ІІ,нніі. Ві11 11е міг .1етїтн. Ппщя 

сн на.н.•жа:нt до ІШЙІ'Щ)Нїіішнх оказів і Сіу.1а ве"ІІІ!'ою рід
~.:остію. Б~·:І&І .1овга на три сто11і. Го:юва я неї ма.lснька, 

ІІеве.ltІчкі очн. ш1саджені н к~·тках дзюб<І. А ш< ІІJНІJ<рашена! 
Жовтшї д:-tкн). червоні ноГІt, оріІІІІ'ОВНТі J<рІІ.l<І :1 nорnурІІІІ· 
ЮІ J<іВЧІfЮ1МІІ, ЯСНО·ЖОВТіІ горіШНЯ Ч<ІСТІ> 1111\ІЇКИ і ГО,lОВІІ, 

а зс.1сна до.lЇШНІ•ОЇ ІІаСТІІ. ОрішJ<овата кр<ІСJ\а ІІа грудсх і 

животІtку. Ч~·дові, видовжсні 11ера в хвості. иід t.:оrрнм 

tRІІсаютJ, дна вах.1врцї д~·же нїжної будовн. Отсе цї.1ий 

ош1с сего ч~·.1ІЮГО 11таха. якого т~·бо.1ьцї Іtазнваюп, .. пта
хо~І СОНІНІ". 

Хо11 :\ІО.І б&~жаюІ сІІовшІ.lІІ ·ся, то КанадІІііц~ві ще ні. 

Аж до11еряа І\0.10 2-ої г~дІІНИ він застрі.1нв неве.:rичJ<~· СВІІН· 

J<y, яка Іюражея<.t е.1€І<ТJНІІ'ОЮ ~·на.1а, ЯJ< камінь. Нед ствгнув 
з неї шкір~· і в11чистив єї серсдин~·. На вечер~' з.1аднв 11ів 
дозенн J<оТ.l€тія з неї. Оніс;Ія nO.lbOB:lHE іі111.10 своїм ходом 

да.lЬІІІе. 

Нrд і Коясе.11• скоро подиб<1.111· череду канr~·рів. вкі 

втЇJ\<1.111 і в ~!течі ІНІд<l.lІІ від е.1€J<Тричних J<yш.oJ<. Знамени
та річ, J<ричав Не.1 Леяд. -- ··· і водумати, що МІІ будемо 

їсти таJ<е мясо, а ті ідіотІ\ яа суднї анї кусника! 

Нf'д бувu11 їх нобнн всїх . ..:о:НІб не говорив та!' богато. 
Та одt.'Н .10зен бу.1о ..1ОСИТІ• і я ю.ого. Сї :'\І.вірнт!'а яе бу.1и 
ilt.',1Ш<i, ~ІеНІUf Яід ЗНІІЧШЇНІІХ t.::Н\Г~·рів, ti.H~ ДОСІІ'ГІ> ТОЯСТі і 
добрі Іtа :\Інсо. М11 б~·.1І1 вдово.1е11і ІІО.lІ>ованвІ. Нсд хотїв 

щ~ вернут11 ся нп се1ї остров на др~тий день. щоби вняи

ІІІІІТ~< ""ВО::'і\1 ЧОТЩЮНОЖНІfХ ЗІ>ЯірВТ, Т<І ІtерерИХОВПІІ СЯ. 

О 6-іїІ годині вечером ~ІИ верн~·.1ІІ до бerera і заста:ш 
cniii човен на своЇ:\t місНІІ. Нед Лсн.з. забрав св ссіічис до 
~-:_,·.·:<Ірсь~.:ої роботІІ. і скоро RCL' B<lpІІ.lOCt.. і пр:lЖІ\.10 ся на 

ВОГНІ!. 
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Обід fі~·в ЗНUМt.'НІtтІІіі. Два ..1Hk:i І·u.1убн заКЇНЧІІ.lІІ СІ:Іі 

незвІІчuіінніІ пrtp. 

- Moжrfi :о.ш •к• нерта.1н сего вечера до Н~вті.1юса ~ -
сказав Koнce.lt •. 

Може :ювсЇ\І Ht= вертаіімu! додав Нед. 
(аме ТО.:Хі 8\ІНН КаМіІІЬ ІІЇ.:Х ІЮГІІ і ІІс.'ребІtВ ІІрОІІОЗІІЦЇЮ 

гярнуньщню1. 

РОЗДУJІ ХХІ. 

ЯІ< І<АШТАН НЕМО БОРОНИВ СЯ. 

Мн ;швн.ш ся на краіі :r\ca ІІL' встаючн з ншrшх :-.rісш>. 

н Ін.•рестан їстн, а І Іе.:х rюкінчнн свою всчерню роботу. 

- - Ка:о.аінн не шщутt. з неба, -- завважав К()нсе.11,, -
ІІНнкше ноНІІ зас.чтуютІ. на назву аеро.1їтів. 

Потім вн:~в др~тніі камінь .:xofipe внміренІІй і ннтрутнв 

:-1 КоІІсе.1евої рук11 ногу го.1уба. Мн всї три вста.ш. вхошt:ІІІ 
за стрі.1ьfі1І і готоні бу.ш до наrtаду. 

- Може ее мa.lntt? - крttчан Не.:х Ленд. 

Сс мусять бути днкунн. 

- До човна! ~- сказав я іду11m з поспіхом до моря. 

Крайна пора б~·.1а спішнтн ся, бо неда.1еко ноказали 

ся тубо.1ьцї, уор}·жені н .1уюt і стрі:ш. Наш човен ждав на 
нас в відда.1ї 60 стін. ДнкунІІ зб.:шжа.1н ся до нас, ворожо 
вимахуючн .1укам1t. Кйміне і стрі.1н пада.1н густо ко.1о нас. 

Нсд Ленд не хотїв розставапІ ся зі своїмн провіянтамн 

і вхопttвшн евиику в одну руку, а кангурів в другу досить 

скоро втїюш. За дні мін~·тї МІІ бу.1н прн березі. Скоренько 
залад~•ва.·!Н чов~н .:хобнчею і відбили від берега. Дикуни 

кнну.1н ся за нами я воду. Я г.1ядїв, чн хто не вийде з Нав
тілюса. Та вїкоrо не бу.1о яндко. судно дежадо наче опу

щене. 

За .:хваіітtть мінут. мн бу.1н на суднї. Віконця бу;ш від
'ІНнені. Замкнvвшн їх мн схова.чн ся до середини. Я ввій
шов до са.1ьону і побачив капітана Немо, зігнутого на.п. 

ОрГЗНU\t і роЗСЇfІНОГО \1~':::tИЧНОЮ Е'КСТаЗЇ€Ю. 
- Канітан! 
Він не чув мrнr. 
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Кшtіт(ін! - ct\<!J<ІІJ н н друге допtкаючш.:t. iior•J ру-
h: 11. 

Він стрс.:нснун сн і зн~..·ртаюч~tсt. до менt· сказаu: То ВІІ, 
:1роф~сор? Чи добре НіНІ Іtо.lьова.lосІ,? Чt• ІIOporttt.lІІ ~Ію 
ІнmнtЇчні нідкритя? 

Т:!К, юшіт;ш; <t.н: .заразо~І ~ІІІ снровндІt.ш за собою 
''l'J't'.1Y дІ~оtюrін, пpІtcyrrtticп. як~tх страхне :-.1ен..:. 

· Яю1х дноноrів? 
Днкуні в. 

Днк~·нін, · ІІJЮ:'\ІІJНІІН іронїч11о,- Нн :!.l.ІІІJ•ІtШІі. що 
Ііі! 'ІУЖііі 31..'~1.111 311<1ЇЇІІІ.111 ЧУЖИХ Н<І'\1 .liOДJJii? !l\' ІІ~·М~І ЇХ 

l'll:\ ДІІІ\~'ІІіВ? Ч11 Д~':'\.Іа€ТС, ЩО НОНІІ Гірші Від .1р~ТІІХ. ШШХ 
Hlt Не ti<I]IIH<It:TC .ТНІК\'11<11\Ш? 

· А.Іl'Ж. к<Іпітанс ... 
- Кі,lЬІ<ІІ Іі<Ірахуuа,1ІІСІ>І'~ ЇХ? 

- Сто н<Ііімснше. 
-- Пане Аронаk:с. - · нідtювін 1\НtІітан Не:-.ю. --- ко.1иб 

нп ніл. всі тубо.1І•І1Ї Пn пуї зібра.1 и сн т~·т, Навті.шн: не бо-

ЇІІ· сн їх атаків. ' 
r Іа.1І>І1Ї капіташІ скака.111 но к.1явішах органа і то ті.lЬ· 

f-:11 110 ЧUJ11111X, ЩО tШД<Ш<І."Ю ЇЇОГО МС.lІ•ОдіЯ'\1 ЧІІСТО ІІІКОТЛЯН· 
.1(1>1\ІІІЇ хаr:•ктер. Скоро він прнз:н)ув :'\JOIO ІІрІІС\'ТНЇСТЬ і 

ТТІІІІан в :!<1.1.~''\І~-. икої н не хотїн нсрерІtВ<ПІІ. Я [JІІіішов на 

ІЮ'-tіст . ..1L' нжr :~апа.1а ніч. і н :'\tir .lсдВІІ розріжшпн острпв. 
tІнС.ll'ІіІІЇ ОГНЇ Н<І fісрс:іЇ СВЇДІШ,ПІ, ЩО ДШ\УІІІІ ІІс.: :-.;a,'IIJ rадКІІ 

fПЇК<ІТІІ. Я .ІІШІІІН CSI Т;І\1 1 1СрСЗ СЇ~І fl)ДIIH, Д~l:'\І:J.Ю•ІІІ про СИ~ 

T~'(JO,ll>llЇH Т<-1 ЗaJICHHl'llllll І.:,1ІІЇТ:1110~1 ІІС СТраХаВ С!І !Ji.lhШC ЇХ 

:1()rро:~а~ш. Мої СІlО:'\ІІІНІІ нп:tстї.ш н Францію. Hi•t шІна.'Іа 

,-,e.J нїякнх нрнrод, тубо.11.цї боя.ш сн прнст~·пttтІІ .10 по

~·вора н щтст:нш. Віконнн ІІ)'.lІІ повідчвняні і ї.х отворами 
,,, fn\Hcl ()~·.1о :1сгко діСТ<ІТІІ ся дп ссрС.1.11НИ Нанті.lЮСJ. 

О шестіtї годІШЇ рано 8-го сїчюt и вш1шов Іtа поміст. 
І Jo•ta.ln сянтатн і ct-:opo показав с~• острон. Hai'!ttcpшe tSe
Pl'ГІJ, а потім верхи rip. 

Т~·6о:JІ.цЇ показа:ш сн на Іkре:ії R lllt' nі.lІ.шім чtІС.lЇ як 

ІІОІІерС.'ІІЮГО ДНЯ. 500 ДО 600 душ; .1енкі З НІ ІХ ПіДХОДИЛИ 
іі.щзькn до самого Навті.ІІюса. Я ба•шн їх .1onpe. Вони 
Г1у.ІІІ н~Ї ІІраІіДИВЇ Папуаси, СИ.11>1Ю ;\uy.u,uuJJJЇ, J ВІІ~ОЮІМ 

•І•>.lШІ ті.lІ·ЮІ не широю1~1. і бі.'ІИМІІ зубами. П~·шисте во
.lОС'€, червонастої краскн ПІІГЛЯlІ<І.lО на ІJnpнi:'\t тї.1ї, як в 
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НубШцїв. З норозтинаиих вух зниса.1н шнурочки кісточок. 

Ло бі.1ьшій части були воин го .. 1і. Ті .. 1ьки в жіНОІ\. я бачив · 
закрнтя з ростии, звисаючі з бедр но ко.lЇИа. Деякі їх нро· 

водирі ма.ш на шиях шк.1яниі nицьорки, червоні і бі.1і. Всї 
бу.111 узброєні в .1уt<и, стрі.1и і щитІ&, а на раменах несли 
н сїтюtх круг.1і кимінцї, яюtми так зручно нмі.1и кндuти. 

Оден з нроводирін збдизнв сн ;ю Нантілюса і ли.1ьио 

його ог.1ядав. Я міг .1егко зва.тштн його на зем.1ю, а.1с кра
ще бу.1о жщпн на їх ворожі рухн. Д.1я енронейцїв в таких 

случаях е вигіднїйшс боронити ся, чим атнкуватн. 

Пануаси окружи.1и судно :-.tаііже зі всїх сторін, u.ІJe не 

докуча.ш. Я чув часто с.1оно "десаї" і з їх рухів догадував 

ся, що ноиаа занраша.1и мене на остров. 

В тоіі день човен Ш.' р~·шип ся з місця на нс.1ике иевдо
волене Леида, який хотїн ще доnовнити свої заnаси. Тому 

він заходив ся ко.1о того всего, Що вчера nрин1с з острова~ 
Вода зача .. 1а піднімати ся і дикуни втікали з води на бе· 

ріг. Число їх значно збільшало ся. Я однак не бачив ні 
одно&·о їх човна. Се буІВ послїднюі день перед віднлtавом: 
Навті.1юса з того місця, ко.1и вірнти обіцянці каnітана Не

мо. 

Я прикликав Конееля і поnросив його, щоби nриніс 
мені невеличкий сачок до JІОВJІеня риби. Через дві годині 
ми асаджали і витягали з води сачок і наловили троха 

дрібних риб і кі.1ька ма.1их череnах, яких забрано до ку
хві судна. 

Я ще раз всадив сачок в воду і скоренько витягав йо
го назад. На свое здивоване я nобачив щось незвичайне і 
сейчас сягнув туди рукою. Вnевнившись про свою знахідку 
я скричав не своїм голосом. 

-Що стало ся, nане?- питав ся здивований Коисель~ 
- чи може пас що вкусило? 

- Ні, мій хлопче, та я радо бувби дав за ее свій па-
.nець. 

- lЦо за відкрите? 

- Отся мушля, - сказав я держучи еі високо. - Се 
е оливковий порфір, дуже рідкий рід молюсків. В додатку 
е ее лівак муШля. 

- Чи можливо? 
- Так, Коисель. 
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М~· ш,lЇ .-НШ'І<ІііНо С~' І' І> ll j1<1!:.t l\ll, іІ Зіl .lЇНаІ\і Н іJ ЩПОрІІ І' О• 

т•) ні ІІ:І:пнтн Jttii'OIO зо;юта. 

Мн з Консе1L'.\1 or.lи:ta:ш ще нашу дорurоцїннісп .. , 1\О· 

:111 наr<ІЗ ІШаН 1\3:\ІіНІ. і рО :ібІІІJ Нашу :\І~' ІШІЮ И \'УІІЇ 1\0\I('l'.lИ. 

Конеель вхопив за стрІльбу І змірив ся до cero дикуна . 

.МІ! за кrt!Чі1 .1Н З рОЗІІ~' І\ІІ! 1\oHCl' -ll> В\Л ІНІІJ З; \ CTpЇ.li>UY і З МІ 

р ИВ СН ДО Сl'ГО .1111\~11<1. ЩU р•)З.\1<1ХУІі38 СИ 1\іІЩ~Вl'М. Я .ХОТЇВ 

задеріюІТІІ ·його, та ~·дар Іutoro .:юсипt~'tt своєї нї.ш і розбив 

Іі!1<Ш:ю:Іt'ТІ\~·· н:І ри:о.tени .1НІ\,\'ІІа. 

h" () н::е ,,,, 1\рІІч ;ш н. · Koнct.'.1t.! 
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- Чн ин не бачІtте, - rоворнв він, - що сей канїбв.л 
розпочав перший напад. 

- Муш.1я не варта жнтя чо.1овіка, - сказав я. 
- Я nо.1ївбн, щоб він був з.1омнв мое рами, - кричав 

Конседь. 

Конеель розсердив ся. Я не подїляв його настрою. 

Тнмчасом по.тюжеr.е зміиило·ся. Око:~о 20 човнів окружило 
Навті.1юса. Бу.1н ее чонна зроб.·І~ні з корн дерев, в~nкі а 
довгі, на якнх дикуни зближали. ся до нас з ве.1икою ско
ростшп. Я с.1їднв за їх рухамн з неспокоєм. Сі Папуаси 
торгува~ш вже з свропейцямн і зна.11-: їх кораблі. Та такого 

судна без маштів і коминів вони ще &Іе бачили. Тому вони 

стояли з іІочатку осторонь, і тільки пово.1и набирали ВЇА· 
ваrн і підходи.1и що раз б.1нзше. Саме 11ора тепер було 
іх чимсь відстрашити і то чимсь не rолосинм, як rріи, а 
таким блискучим. , 

В сей момеm: човна прнп.1н.1н до самоrо Навтілюса І 
град стрілів поснпав ся на иеrо. 

Я побіr до середини судна, та не знайшов там иікоrо. 
Прнстанув перед дверми капітанової спальні і звпукаа. 

- Прош~t до середини, - відповів капітан. 
-- я перернваю вам, - сказав я з чемнос:ти. 
- Се правда, пане Аронакс, але ви ~уснте мати жо 

сего причини. 

- Дуже поважні; тубольці о кружили нас своїми чов
нами і за кі.ІJька хвилин розпічиуtrь свої атаки. 

- Ar! - ск~tзав капітан спокійно, - то вони приА-
шли з своїми човне: :н? 

-Так, пане. 
-- Мн мусимо позамикати отвори. 
- Власне, я прийшов сказати вам ... 
- Се дуже· проста річ, - сказан капітан і натискаючи 

на електричний rузнк дав приказ '=Воім слуrам. 

- Все готове, пане. - сказав він по кількох ХВИ.ІІЯХ. 
- Човен готовий і віконця позачнняні. Я думаю, що ви ве 
боіте ся, щоби сі панове могли що зробити стінам, якнv 
куJІі вашої фрнгати не заподіяли жадної шкоди. 

- Ні, капітан; але грозить небезпека . 
...- Яка, пане? 
- Завтра ми мусимо відчинити віконця д.ІІЯ свІжоrо 
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ІЮЗдуха. К0.111 Н ті~ ЧUСЇ Папуаси будуть И<І 110:-tОСТЇ, ТО Я 
не розумію, як вн можете зборонити ім вШт11 до сеrеди11н 
нашого судна. 

- Ви думаєте, що вони в.'Іізуть до и<Іс. 
--- Я певен того. 
-Хай ТЇ.1ЬЮІ ПрІtХОДИТЬ. Я Не маю ІІрІІЧІІІІІІ ,:\UОрОНЯТН 

їм cero. Впрочім сі Папуаси дуже бідне сотвоrінє і tl ве 
хотївби, щоби uдеи з ИІtХ тратив ЖІІТє tІt:рез 11ас. 

Піс.1я того и нІtИшов, однак каnітаtІ • kмо зивср11ув 
мене і просив сїдати ко.'Іо него. Він оиnитуеав ме11с пrо 
наше по.1ьоваиє на острові і здава.1ось не rозрtін сеї жаж
ди за мясом в КаиадиАця. Опіс.1я він rоворІІВ .-:-ро ІtИШі 

річи і став дуже ввічливий. 

Ми звериу.ш нашу бесіду 11а самоrо Нuнті.1ЮС:l, ш\ий 

застряг в тім самім місци в просмиК}\ н ~ІІ<ім маІUІЖЄ \:lpa· 
тио сР. Дюмои-Дюрві.1. Сей Дюрвіл був одНИ\І з иайuі.11ь· 

ших :.·оряків і піс.rа~. капітана Немо другим Куком в <:>ран. 
цузів. Нещмсливий чо.'Іовік науки по тільки пригодах по 
ц;лім світі згинув в зелізинчім трені. Кшtиб сей еиерrічніtй 
чоловік був подумав в послідНій хви.1и своrо житя. які 
могли бути Аого rадки, питав ся мене І<анітаи. 

Так говорячи, капітан Немо був зворушеиІtі'' і його 
зворушене дало мені краЩ)-1 опінію про иьоrо. Потім з 
картою в руках ми оглядали дороги ваидрівок cero фран
цузького моряка, його подорож довкола світа, nодорожі до 
полудневого бігуна, tіого відкриття всіх головиіnwих остро
вів океанських. 

- Се, що зробив сеА Дюрвіл на поверхи11 моря, -
сказав капітан Немо, - ее зробив я під водою, та далеко 

.'Іеюuе і док.ладнійwе. Астроляб і Зелїя, кидані гураrана
ми не можуть рівнати ся Навтітосови, з його спокіАним 
кабінетом праці, непорушним серед моря. 

- Завтра, - додав капітан, - дваАцять міиут до тре
тоі попо.1удии Навті.1юс виплине і покине просмик Торре
са неушкоджений. 

По сих словах капітан вк.1оиив ся і ми розіАшли ся:. 
Я вернув ся до своеі спапьиі. Там знайшов я Коиселя, я· 
кий хотів знати про ш1слідки наших переговорів з капі
таном. 

- Мій х.1опче, - го•орив я, - коли я звернув йоrа 
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увагу шt грознчу rr~безнеку, т~ він усміхан ся іроиїчн..>. 

Тепер и .1и111 сюrж~· тпбі одну ріtІ. Muii довірt: до ІІього і 
іІди CllaTif СІЮКіііІІО. 

-- Ч11 в11 иж~ 11е rютребуєте мене, пане? 
Нї. мііі друже. Jllo робить Нед? 

- - Нед ІІорнетr, ся т<о.1о ка11r~·роuих nJїи. trt\i :\І<ІЮТІ• бу· 
ТІ! 1111 МСІ• ІІСЗJ1Ї Hllilllll:'tl. 

Я остав си сам і ~(!раз nішон cnaтtt. Не міг о.з.наІ\ за· 
си~·тІІ, бо ч~·и го:юсн .:шкуиін на помостї і Т~'ІІО'І:и їх tІіг. 
T:tl\ nромІІиу.1<t ніч и~ ·: ~·рбуючн дуже J<оrабс.,ьиої nrнc .. 1y· 
rи. Воин не жур11.111 CJ! сими каиїба.'!амн, як 11е журять ся 
жовиїрн одної знкрнт Ji батер•й муrамямн, які .1азить ПІ') 
верху. 

Я 11рацюван и своїіr каютї 'аж до по.1удня. Сущио не 
готовилось до свого відпливу. Я ждав ще тrоха, а потіи 
пішов до са.,s.оиу. Було вже пів до тrетої. За десять мінут 

мав завершатІІ ся приплив моря і Навті.'ІЮС повниеибн 
nісля обіцянки капітана сейчас вишшиути. Коли ні, то 
че.,~з довгі міс•щї буде .1сжати бездїт,J:о 11а корапевіА 

СКМЇ. 

Незадовго однак судно почало трясти ся .1еrеиько, а 

спід його терти ся на коралевій рафі. 

Двайцять і nять \tіиут до третої каnітан Немо ноявив 
~я в сальоиі. 

- Ми почииаемо nлистrr, - сказав. - Я приказав 

відчинити віконця. 
-А Папуаси? 
- Папуаси? ві.Аnовів капітан Немо ,,е,_·ко здвиrаючи 

раменами. 

- Чи вони не nрийдуть до середнии Навтілюса? 

Як? 
Перескакуючи через віконця, які ви казали відчи· 

нити. 

Пане Аrоиакс, nони не війдуть через віконця, хоч 

воиrr відчинені. 
Я nог.1янув на капітана. 
- Ви не роз~·міете? - сказав він. 
-- JІедви. 
- Ходїть і поба,Інте. 
Я nішов до середних сходів. 1-fед Ленд Коисе.тtь при-
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r.1нда.ш сн, нк нрнс.чта корабе.1ЬИіі ВJДіІІІІІН.'Ііl uтнuри, нід· 

ЧВС K0.11t :-t ІШДНОр)) ДОХОДИЛИ ДИКі ОК.1ИКІІ ДИКУИЇІІ. 
Отвuри нідкри.1и rч. В середину З<tГ.1шІу.1о до 20 чу

жи.'< .1иць. А.1е нершІtй дикун, tІКНЙ нрн:южнв руку до 
отнору, итїкан ІІОраженнй якоюсь си.1ою, счншню крніtучн 

звиваючttсь н чотирн погибели. 

Так С<tмо ст<mо сн з десятьма дpyrt•~•••· 

Ко11се.1ь ноtrав н екстазу. Нед Ле11д рuзбуретtіі С'.ЮЇм 
wа.1еИІІМ інстинктом, ;;ииув ся до сходів. Та н сю хв••лk,, 

як і вхопив ся за зелїзие поруче, перекинув сн. 
- Мене rpi!'t~ н4арнв, - кричан він нрисяrаючнсь. 

Се виясиило цї.1у справу. Се не бу.1о поруче, а.1е зелі
зний кабе.1ь иа.1адоваиий електричною си.1ою. Нас.'Іідок• 
дотику міrби бути смертельний, колнб капітан позволив 
цілій си.1ї е.1єктричио: струі перебігати 110 дротї. Тенер 
стало ясним, що між напасниками, а нами була цї.1а сіть 
електричної сили, яка разила кождого, хто хотївби діста
ти ся в середину. 

Тим часом rtоражені Папуаси завериу.11~. з поспіхом до 
острова, а ми на пів веселі потішали і розтирали Неда 
Леида, який вив ся, мов прокажений. 

Саме тоді Навтілюс підняв ся на филях і як раз дваА
tачть міиут до третої покинув свое кора.1ьове ложиско. 
ЯогСJ wруба обертала. ся пово.'іи і маєстатичио. Яоrо ско
ріі:ТЬ росла постепенно і переп.1иваючи через просмик 
Торреса Навітлюс вип.1ииув безпечно на отверте море. 

РОЗДІЛ ХХН. 

А.ВСІІU 80111fU.. 
Слідуючого дня 11)-ro січня Навтілюс продовжав сво10 

плавбу поміж двома М()рями і то з такою скоростію, що я 
обчисляв єї на не менше як 35 ми.1ь на rодииу. Сим разом 
я не міг числити оборотів шруби. Електрична сила, яка 
була душею Навтілюr~. бо кромі руху, теп .. 1а і світла, хо
ронила його ще й перt!д ворожими атаками, будила в мені' 

безмежний подив, а д.1n творця cero чуда мо9ськоr() и 

мав чуtвства r.'Іубокого поважаия. 
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М11 ІІrт.щкt&Іа.ш '''' :шхід і І і-1·1, t."ЇІІІІІІ оІІ.ІІнІу.1tІ кіІІ· 
'ІІІІtу Вt:ссе.н. ІJО.lІІіf\t.'ІІУ на I:J5 доttЖІІІІtІ. " 10 ІІінІІічноі 
шиrшш. ІІідно:ші rшJщ uу.ш тут ,1~'if\C ІІJІС.1ениі. ТіІ ЗіІЗИа· 
чені tш ~Іatti д~·;t.;~ ,1Оі<1Пдtю. Нанті:tюс ~ІІШ1ІІ їх ув~tЖІІо і 

.1ш1 J:і-го сЇ 1 ІШІ юнІіrшІ lll·~•~~ ншІ.lІІн '"' ~opt> Ті:о.юr. ко.1о 
щ··rронu тої са~ої tш:tm•. 

Ііід.:н :нtt.'ІНІ~'ІІ r•• ІІ:ІІІ1І.1Іщ: ІІіІ JІо:І~·диt:нІJіі :t:t:"iд. l'o.;JO. 
11:1 ііого :нн.·рщ'Іtа (,~·.1:1 11 оорону Іtt.1ІІіісwшго ol\t.'atta. Кудн 

TCJH.'p IIOIICCt.' JI:Іt' фаІІ :·:1:-tЇН ЮІJІЇТ<ІІШ, •ІІІ IJUO~pllt: Hitt ДО 

а.1 iiit: І·ІіІІ.х (ісрt'І'і "· '''' .'і І·· 1ІНІІТІ· cst зtюна до ЕнrоІІІІ? 3доrад 
J.Ol'JIТJ, ІІt:і~tоІІірІІІІІІ llf'O 1 J0,1nHЇI\:.t 1 111\ІІіі ІІТЇІ\<1€ ltt:rC:1 ЗСМ• 
.lЯМІІ З:tCC.'It.'llll:\111 , ІЮД!·МІІ. А MOЖ,11JDO DJH .1 \'~l~t! П.1НСТИ 

•донІ\о.rнt кіІІ'ІІІІІІІ Л.оurої Надїї, а tютім кіІІІJІІІІ.; Гори і оста
то•ню ОІНІИІІТІІ t.'H ІНІ :І~донатім біrуJІЇ. Та ТІІХНЙ 01\С:ІИ /'іув 

:t.1Я судна наіібі.1І·••ЮЮ свободою. По(іnчимо. 

14-го сї•ІІІsІ МІІ стратил11 вид вснкоі зсм.1ї, n скорість 
Н<1оті.1юса постепсІІІІО змеиша.lіІl'І•. (~·дно ІІ.1tІ.1О ІJil(;'!'O під 
нодою, а no біт.шій •ІзстІІ на повеrхнї моrя. 

В ЧаСЇ ССЇ ІЮ:t.ОрОЖі ЮlПЇТіІИ JiC~IO поrобІІА ІlЇЮіВі ПО· 
~•іrн ТСМПС(ЧІТ~'ІlІІ 11 rіж:шх Г.1убІІІtаХ. Пrн ЗНІІ 1НtііІІІtХ І)()ста
ПІІtІrtХ таІ\і но .. ірІІ роСінтІ .. ся дуже сІ\.1адшtмІІ іttстrумt·итами, 
!l:t ЯЮІХ ТОЧІІістt, ІІС МОіЮШ ІJ0,1НГЗТІІ, бо U\1\,1:1 Ч:1СТО Трі· 

скают1. ні .. :. mJJІI}roм водІІ. Каnітан ІІсмо не вдоnо.1ЯJОІJИСЬ 
r:tJ<tf:\111 ІІО:І.І\rа:>.ІІІ СІІУСІ.::1R СЯ С:'Ш Зі СВОЇМ судном 8 Г.'І\'І'іІІИИ 
і вrн нш.ю•ІІІ свого тсr:\юметра відкрнн тc:-.tncraт,·py скоро 

і .'1.0ЮІадІІО. 

Наповиюю•111 соnї rезервонurн, або вживаючн своіх 
бічннх Kf'Іt.l Нанті:1юс спускав сн на тptt, •ютнrн. пять аж 

до .1J,есsІТІ• тttсн•• щщів r.1убоко. Остаточно каштан пере· 
конав ся, що тrн тнсячі ярдів морської r.1убин11 темnера· 

туrа на всіх морnх виносить однаково чотІІри і nів стеnеия 
тепла. 

16-го січня Навтілюс nриnинив свій біг. його мектри· 
'ІНа ~•ашtша l'Ta.la безчнииа, а судно здалось цїлковито на 
пот<Рtу морсt.ких филь. Здавало ся, що nрислуга коrZІбеJІь· 
ІШ бу:tа З<lІІВ'ГёІ НІ\ІіМІІІ.:І> ВИЇШИНМИ иаправаМИ, СПрІІЧИИеИИ• 

Чtt СКорИМИ r~1Х<іМИ }r13ШІІИ. 

Я з своі~ш товаrишами дивив ся на цікаве видовище. 
Віконцв сат .. ону 6у.111 від.чниені, T(l nодІІ довко.1а Навті
JІюса темні. В таких водах ми не бачили нічого кrім нея-
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I.'Httx зupttciв Bt'.ltІIOІX р11б. Нагло в~~ доt•кrуІ'ІІ tІJc c-ra.1o 
HCtle. Я .З.}'МВН, ЩО СВЇ'rЮ СС UОХОДН,10 Від e.lt'KTJ'II'IHOЇ М:\· 
шнни нaworo cyдtta, т:t скоро відкрtІВ свою но~ІІІ.l/У. Нав. 
ті.1юс вїхаІt ІНІ фосфорtt'Шt: дІю. Ве.1111-«1 м~са ма.1. ІІІ•КІІХ 
фщфорН'ІtІІtХ :іІ>ВірtПОК щ~рТЇ.ІСН;І, tHI .:t.Ht, :І НСІІЇСТІ, ЇХ CTU 
НіІ,'НІ ще бі.lІ•ІІІОІС>1 KO,lll tiOIIII \tiH.'O'O IIOI\:I~I.liiCio lltt ~VдНЇ. 
( )бЧІН.'.lЮЮТЬ, Щn 11 ОДІІЇМ К}'UЇ'ІІІЇМ ІІ:t.lЇ :'\ІЇСТІІТh СН ЇХ дn 

.1113ЙІНІТ11 JІЯТІо ТІІСН 1 1. CІJiT.lO їх Jбі.ІІ·ШУПІ· С>І Щt: ч~рс:J 
осоtl.'1ІШІІІіСТІо ЇХ СІІЇТ.'ІІІІЮЇ :\1:1Т•:рІІЇ, НК~' ~І:ІЮТІ• Т<ІКОЖ !.Іе· 

;1' · · •. ~юрсhІо\і :н.ві:t:ш. :ШJ't'.1ЇЇ і щючі фосфорІtз~·ючі зо
fІІj•ІТІІ. 

Нuнті.110С 1\рутІІ Н 1'Н Чt'рІ.':І 1\Ї. ІІ•К\1 ГОДІІІІ Я СІ ІХ ЯСІІІІ :< 
фІІ.lJІХ і :\ІІІ ІН.' :0.101'.111 1\.\ТЇІUІІТІІ СН рЇЖІІІІІ\ІН руХ3МІІ :\ІОрСІ>· 

ІШХ ие.1ИЮШіН. 51 UII'IIIB ТН:\1 Ct'J'I.'.'I. СЬОГО ІІОГІІЮ, Ш<ІІЙ Не 
горить, зuшшщ·ІJ і гшто1·о де.lІ.фіна, ІІеотn~шмого, морсь· 
КОГО KJib08H3 і lo\Їoli•Kt1 рІні :іі 1111111.1t::\J, ДОЯГІІХ 11<1 дet't!Tb 

стіп, Rкі сутІ· добрюш ніщуна~ш t·ypnraнio. Опіс.1я нn.·Ія.1ись 
МеНШі JЧІбІІ НЇ.ІІШІІ сот;щ~ІІІ і :'tJOpt: :.Ji\l'il,'\0~1 tiAПORII 1"<ІR3JIOCb 
;J.1RI\0.11::1 H<lC О(НЮІМІІ ЖІІВОТІІШІМІІ. На ІІОЯСJ1ХІІИ мorr. М}1-
СЇJІn ІІІ:1.1ЇТІІ бурн. тn Н:шті.1юс не ж~орІІІJ сн нею і ctю•JІІR<liJ 

спокійно cepr.t но,111. 
т •. 

1\К 11."\llolO 11:1111~ .ЖІІП, l!t:pertlfiШІe час ЯІД 'І<1(У ИКІІ:\ІСЬ 

ноВІІМ ,,~·дп~то Ктtсс:н. іІПсrесуRая сн снпїмаt :\ІОJІюск::~ми і 
рнбамв, дї.1ЯЧІІ їх ІІа Ко1ЯСІІ і ро:що Нсд прІtдумув.-tв все 

щосh ноне н І\у.х:~rсь~~ііі штунї. В cef1 спосіб жнлось нам 

'ІСГКО і 11plfJ10ДIIO і \Ш 1/С .1Y:'tl3o111/5 ui.11>111(' nro іКІІТЄ ИЗ 
\\'ХііІ ЗСМо'ІJІ, fo\()olllii lll' трnфІІ.'ЮСЬ IJJ()C'I>, Щ() ІІрІІГ::ІДа.'Ю Н3М 

ІІ1ШС ДІІВНе ПОJІОЖ~Н€о 

!8-гn сїчю1 Нннті,1юс ::tІІа.хо.tІІR ся ІШ 105° дОRЖИІІН і 

15° ІІОЛУдо ІІІІІРШІІІ. Поrо.l~І uy:1:1 1\Cilettнa, "Н1JЧ' буроlНВе, 
дуа:: СІf.ТІЬІІІІі\ СХідІІІІіі RiTrp. [)apO:\It.:TCp RЖС Від 1-\Ї,'ІІ>КОХ ДНЇR 
заповідав /5урюо Я вні,шов н:t по:о.Ііст с::~ме, fo\0.1H товариш 
І\ап1тана робІІR ч.1сонніі помір і ждан. доКІІ він tte внекаже 
капітанови cRn€Ї щодсІІної фр<ІзІІ. Однnк того дНR я чуІ! 

Rідміниу Фrаз~· і скоро на пшюстї зRвнн cR сам "апітан, 
.З.НВ.1ЯЧИСЬ через ШКоlО На ВІІДНОКруГо 

Через Ііі.1ька :<ИІf.'ІІ> Rін не pyxar• о Потім Rідняв від 

очиіі шкло і щось СІо\азнв до свого о, r•:i,~ .JЗо CeR послідниА 
'1раджував Rкесь зRорушене, Rкorn о міг скрнтн. Капіт3ІІ 
Немо пануючн Кр<~ше над собою. 6ув хо.1одннА. Я з::~вва· 
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іК&Нt НК)'СІ• ріЖІІИЦЮ Н і.-.: 6еСЇдЇ ~ р)'Х~Х і ІІІt.1ЬІІО ~·;ІМ ,1JtHШt. 

сн донкруги ТіІ 11е ба'ІИІt иічого. замітно го. 

І<:ІІІЇТіІИ tlt•мo XOдlltt ИЇІ\ uд1І"'"" КJІІЦН ІІОМОСТУ ДО др~·· 
&·оп> 111: знt'р'!'ІtЮLІІІ ••а мене жuдtюї унаг&t. Ного хід буи. 
ll~ttШI,~, ті.lІоКІІ МСІІІІІС pery.1HJ'IIШ'f. ЧаСАМИ ВЇІt ІІJШСТІІНаВ і 
дІІНІІН csr 11:1 морс. За 'tltM яІн міг шукатtt? 

H:tttTi.1юc ()у·Іt тоді кі.1І·К:І сот МІ 4 .1J, нід ШІ,~б.1и;щюго 

tkрt:ГІІ. ТоІшрІІІІІ с:rідІ•Н дальше LJt.'ІH~3 ІІtК.1О схни.1t.QЯttИе 
море і НІtГ.1нд~н r,i:rьrш· занеІІОКоt!НІІЙ, 'ІНМ його комаrшант. 

~1 1rадка сн пенио скор•· розяяжет1. сн, no ІНі 11рнказ квrtітв-
Нсмо суD.ио руши.1о ttІІеред з д11.1еІ\О бі.1ьшою скоростію. 

Саме н ту ХНІІ.1Ю rt)нnршІІ знсрІІун ІШ щось t<ВІІітuиову 
увагу. CeR послїдинn 11ристаІІуи і дІІІшв ся через шк.1о в 

назиа -1ене місце. Він приг.1ядав ся довго. Я б)'Я сим чІtмзло. 
:іДИЯОВ3ИИЙ і IIOlШD Ctl '1.0 са.1ЬОІІу, Д4: ЗИіІЇЇІІІОВ ЗИt,МеИІІТНЙ 

те.1t?скоп. ВР.рнувшисІ. ••~ поміст н ІІІІ.1І·НО прнг.1ядая сн 
небу і морю. Тл иаг.щ хтось инхопІtв шкло :і моїх рук. Я 
обериуІІ ся. Переді мною стояв капітан Немо, та н ЙОГ<' ІІІ-! 
нізиаваа. його .1нце зчіиило ся. йогn oчrt бпнща.1н МРВ'І· 
ним воrнеи: його тіло заціпеніло, а го.1оаа крипась між 
раменаамн тв з~ад..-.суавпв небувалу в нім з .. мішаини)\ Мої 
ІІІК.1а ВНІНМІІ 3 ~1ук. 

Чи н нехотячи вІІк.1икан сеА гиїи? Чн може капtтан 
унв.1яв собі, що я від~рив його закриту таАну? Ні, " не 
був причиною nого гиіr.v, бо він не дивна ся на t.reиe, впе в 
одно місце на яидиокr ,,зі. Вкінци капітан пр нА шов до себе. 

- Пане Аронакс, - промовив він до мене nрнказую
'ІІІМ тоном. -- я вимагаю від вас вrtповиеия одного з у елі· 
вій, tІКі вас обовязують 

- Що імени о, капітан'? 
-- Ви мусите схои1ти ся в вашу каюту сидіТІІ там, 

доки вас не аипущу зяідтам. 

Ви тyrr паном. ·- иідповів я д11мячнсь ЙQМУ прямо 
в очн. - Чи можу питати про одно'? 

- Про ніщо, пан~. 

Я не спнрав ся, бQ ее не здалось б&t на ніщо і відійшов 
до каюти. Можете уявитн собі, як приняли сеА приказ оба 
:м,1ї товариші, а нже r.ередовсім Нед. 

Не бу.1о часу на :1\tіиу. Чотирох матрозів ждало при 
дверах. щоn зішроваднтн нас до ке.1іі, в якіА ми перебували 
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ІІt'рШу ІІі 1І ІІа ttавтіЛІССЇ. 

Нед JІе11д хотів ІІtречtІТІІ см, то двrр1 :tа'ІІІІІІІ.1ІІ ся. 
- ЧІІ 11е можутІа ІІіІІІ СІ<:t3ІІ1'ІІ меІtЇ, ІН•• t'\' о.ІШІ'ІІl~, 

ннтnн KutІCt.'JII•. 
~І ро.1І<D3іІН їм. що ста;rо t.'tl. Но1111 :щнуІІа.шсr. Hh: і н і 

ІІІ.' JІО.З)'МЇ.1Іt тnt•) HCt.OI'O, 
ТІІМ'І•lСО)f tl .1}'M<tlt lltl.'l ТІІ~І Нt.'ЇМ і Шl .'<ІІІІ.11аh:у 11~ :щ()у. 

НіІН ;1:1 Сt.'Й fІІЇН ЮІІІЇПІЧ'І, НІ\ОГО ІІІ.' )ІЇІ' cu()j IIЩit.'ltiiTII. l'a:tl\11 
\tОЇ ІІІ.'рернuв Ht.1 оК.1ІІІ<п•·: Ге.1:;о, сtІЇд&ІІt! rотонf. 

І дШснп сті.1 6ун :iЖJ'IITttii. ОЧt.'НІІдШІ рі•І, юшіт:щ ~•У· 
\"іН д:ІТИ С~'Й llj)lll(iJ:І Hit\\' Н ІЮС.1ЇдІІіІ1 ХНІІ.111. 

М11 ()~·.111 снм сІІїд·ш~~• дуж~.· ндщю.1t.'ІІі, бо 6с;1 ІІt.оrо 

ІІрийІІио(, СtІ троха fІ·;ю.tунатІt. Ми сі.111 до сто.1<І і ї.111 

~ІUН'ІКИ. Скоро 11nr;~c.1• сніт.1о і ІІ~·д Лсид нер11шіі засн)·оU. 

Я здІІвуи&1Н сн, ко.111 ІІt.І'еконан сн. що і Kmacr.1J. нтшдне 1 
ТВердІtЙ СОН. Я дуМ&lН ІІіІ.1 ІІрІІ'ІІtИnЮ сеЇ 0Сн3.10СТИ і П01ІуВа8 
ca!lt в rолові якийс1. pv.~. Па11ерекір моnому баж<шю noнiкtt 
.... tеЇ.1ІІСІ· до с11~·. Мнпю ~nво.1одї.1о прикре ІІідозріне. Вони 
м~·сїJнt до.ІІатн до иаІІІІІХ стран нкісь усш1.1яючі порпшки. 
1\апіт:~и Немо Иt.' вдово.1яи ся иашаtм увязиеием, віІІ хотів, 

щоб МІІ ТІІердо ІІО3і1СІІІІ.1М.111. 1 

Я ще чув, ~" ЗіІ'ІНІ•~І.1ІІСr. вікоиІtн. СудІю нерестn:ю ЮІ· 
;щти см під ударом ХІИІ.1Ь, воно м~·сі.1о спустнт.І ся в мор

СhКУ r.1убш1у. Я uopoaa сн зі сном. т:1 даремно. i\4;n віддих 
ставав що раз слабювН. Si віJtчував, як СТ)'ІДЇнь •:1юзябала 
ці.'Іе мое тіло, Мої очІ• 1имкиу.1ІtСЬ і я .,~ міr вже іх відЧИ· 

НИТІІ. Сnершу В ~ НВі ПІІрІtну.1Іf ріжиі ПрІІВІt.~Н. ТОІ ВКЇИЦН 
:\ІІІnю зааю.1одї.1н цї.1"(\ннта бе'зпамнть. 

РОЗДІЛ ХХШ. 

КОРАЛЕВЕ ЦАРСТВО. 

С.1Їдуюч,)rо дни (І щю()уднн сн досІІтІ. чсрствш1. На . 
свое нреве.1нІ\е здивоnане я знаходив ся в своііі спальии. 

Ti.l" ссtмо і мої тонuрнші ()~·.щ в сноїіі юнотї. Щ1; дїя.1о cu 
r ночІІ, ніхто з нас не мав иаіімеишоrо поимтя, та ~~~ иадія
.111 СН ВЇдh:рИТІІ СЮ Т:1ЙІІ\' В б~·дуЧЧІІНЇ. 

Я хотів покил.атн ··•юtо комн:-tту, та m: бун ІІІ.·неи, 'ІН я 
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вже сиоuіДІшіі. Я нідчннІІи .з.вері і нриіішов до ц~нтральних 
сходів. 'Зіконuн бу.111 зноиа відчинені. Я JUІЙWOB на ttоміст. 
Нед Леид і Коисе.1ь ж.и.ш вже на мене. Я випнтував іх, та 
вошt ІІічого ис :ша:ш. Нїякоrо с.'lїду ие бачи.'Ін МІІ і на 
Навті.1юсї. Він Іr.1ив !-t:.І rюверхшt уміркованим бігом. То

вариш 1\аніт:ша ЯІtііШ':>Р. на 11.1ятформу і nовідомляв як 
ЗВІІЧ<tііИО 1\ilniT<tiiЗ. 

Каніта11 ие показував ся. З прис.1уrи корабельної я не 
бачІtи нїкоrо кромі мовча.1ивого с.1ужачоrо, якиіі ус.1уrу

вав :'\іенї дуже реrу.1ярно. 

В другій rодинї я сидів в сальоиї наз. своїмн записка· 
ми, котІ двері від ~<:анітаиової спа.1ьнї відчинились і в 

середнну війшов сам мn ітаи. Я в клонив ся. Він легенько 

відклонив ся не про:\ювивши ні ... лова. Я дальше взяв ся 
ir.o записок в надїї, що капітан все таки пояснить вчерашні 
подіі. Я дивив ся на него. Він виглядав втомлений, очн 
иевнспаиі, дице зажуре!іе. Він то сідав, то ходив по сальоні, 

зраджуюч11 своїми рухамІІ великий неспокій. Вкінци підій· 
шов до мене і сказав. 

-- Чи ви е .1ікарем, пане Аронаt,с? 
Я ці.1ком Іtе сподінан ся такого пw;аня і видивив ся на 

иеrо здивоваииіі. 

- Чи ви е лїкар~м. - він ще раз повторив. - Кількох 
н;~ншх товаришін студіюва.1и медицину. 

- Так, я е .11їкар. Я практикував через кілька літ, заки 

поступив н м~·зей. 
- Дуже добре, ш=~не. 

Моя відnовідь видко вдоволш1а капітана. Я ждав на 
да.lьші ttитаия. 

- Пане Ароиакс, чи ВІІ не хотіЛІІб зайти до одного з 

моїх людий, - він спитав. 
- Ч11 він хорнй? 

- Так. 
- Я готовІІіі Ити за вами. 

--Ходіть. 

Серце nоча.1ось Gити, хоч я не знаю, чому, Я бачив 
певну за.1ежність сеї хоробн одного з корабельної прнау
гн з вчерашннми внп&!дкамн і ся таnна цікавила мене не 
менше як і сей хорніі ·о~оловік. 

Капіт&ш Немо з:шrовадив мене до каюти СJІабоrо. Там 



-117-

на .1іжку .1ежав ~tущюш сорока ;ІЇТ, з ре.~u.-tюлшм внrля.n.о~~t 

.11щя, лр~вднвн~і ти11 Анr .. lьо-Саксонця. 
Я схн.lІtВ сн над шш. Він був не ті:ІьюІ хорніі, а.ІІе щ~ ·. 

і r•шснвїJ. ~foro н>.1ов · 1 :іавнта і ІJокрнта кронію сnочнва.п;:_: 

я схилив ся нц ним. 

на лодушцї. Я вщвязав бандажі, а ранений nодивив ся ва · 
ме~е своїми вмикими очима і ані скривив ся. Була ~ 
страшна рана. Чашка 6у.1а розбита так, що ви.n.ко було. 
мозок, якиА також був иарушеиий. 



- lJ~ 

Він ніддttхнв ПІіііJ.;о і нщю.ш, а на :шцн с.1їдно б\·,ю 
СІІLІЗМі!ТІІЧИі руХІІ. Я ІІіІ•\'І~'ХУНUИ ііОГО ЖІІИЧІІК. Віи б\'Н Д~'ЖС 
'Іt'рЇИНІІЇІ. f<iHЧHI<JI ТЇ.lі\ СТ<ІВё.І.lІ\ 8Жl' ЗІІМНЇ і ~І бсt~ІІН,. ЩО 
СМt'рТІ, НІ:;\1\\Н)'Ч<І. fJo::H!HIIHHHШII НОІ'О раНІІ Н ЗВернув Cti 

до кшtітаh<t Н~·мо. 

IJlo СІІрІІЧ\1111\.1(.• itot·o рі.І:\1-1? -- СІІІІТ:JН и. 
ІНо :.юг.'Іо() ее :~робttтн? -- ніднонін в'ін нюшнак...fо. 

ІІотрщ:~ttє з:юмн.10 од!tу з підоймів машиновнх, tіІ<а зноиа 
ІідіІрІІ.'Іа t1ого. А.1е що ни ду,~tа·ете про його стан? 

Я наган c~t з відttоuідню. 

811 :\tожстс гонорttпt. - говщтн ,.;анітnн, він не 
роз~·міє tto фраащу:н.t.:ІІ. 

Я ног.нІнув в tюс.1ідне н<t раненого. 

-- Вів вмре н ІІІЮТИГ\' дв·н годин. 
Чи иїчо не :\to:•.: ин рат~· вати ііого. 
Нїчо. 

Капітан Н<..•мо стІн·:t.\'Н свою ру,.;у, н очах iim·o з<tб.ltt· 
1Ц,і\,1И СЛЬО-:111, ИІ<і и· НІ!;І КСШ за Не:о.ІОЖ.1\ІБЇ Н СеГО ЧО.lОБіІ<а. 

Через кі.1ька хвн.1t· в ще доГJtидав В:\<шраючого ttO.'IO· 

міка, икий станан що рJз б.=ІЇдшнй. Я .ноr.1януи на ііого ро· 
:~умне чо.•ю, передвчаrно 11оморщене і стар<tВ св нич11тати 

Т3ЇІНу ЙОГО Ж\ІТЯ З ВИСК~ЗаНИХ НИМ ПОС~1ЇДННХ С.1ЇВ. 
-- 811 можете в>tе відійти. пане дронакс, · -- сказнн 

юшіта11. 
• 

Я оставив його і но1~ернув до сноеї спа.1ьнї. Цї.1нй день 

·rурб~·н•ии мене непрнемні підозріня, а в ночи -снив про 
tюхuронні піснї, дІ:ІННі .цалї і молитви шентані мовою, икої 

я не rоз~·міи. 
На друrиіі ранок в нийшов НіІ поміст. Каnітан Немо 

вже був там. Я~о: ТІ.1ЬІ'Іt заг.=tянув мене. сеtїчас ІІрІІсту•ПІtн 

.;~о мене . 
. - Професор. ЧІ\ :\1іі,1Нб ВН ОХОТУ ІІЇТ\1 Н<І ІІідRО.1Н~· 

JIJIOI"~",l\.·1<~· сеГОДІІН? 

3 СНОЇ\ІИ ТОИ~lІН~·ІІLІ:\11\? 111\Т<ІИ Н. 

Я~о: схочутr •. 
. - М11 с;rухиє.ю н:шrшс nрнкttзів, ~о:анітаи. 

Зво.lІ.ТL' нбратн сн н nідводІІі ~о:афтани. 
Я tюнідо~щи Коне: 151 і Неда про ~о:аніт:..ІНону ttpotro:ш· 

''ію. КоtІсе.1І• не юІд~':\t~·иав сн над І·н.·ю, а КпнааІІЄJІІ, пішон 
~101 разо~t :и ІІ~ШІІІ \І в:чІ\Ііро,t. 
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Іlів до дt:нитої ми бу.ш готоні в дoput·y. ІІодвіt"ІНі две

рі відчнии.1и Cft, і канітзн Нема в ·rоварнстві нашім і два
наїщятн своїх :о.1оряків RНііш.1и з с~·дна на :\юrське дІJО, на. 

ЯКіМ СІІОЧНВаВ Навті.lЮС. 
Се дно ріжни.ю с~' :іовсїм від дна, на якім мн 11ершнй 

раз робн.1н наше по.'ІJ,І)Всtиє. Тепер не бу.1о тут ніску, жа

дних морських степів, нї ,rІісів. Бу.'Іо ее ЧІІстс кора.1евr ца~ 

CTRO. 
Сиіт.ю гра.rю ся на ТІІСЯLШХ кора.lt:вих гн.1уоок, які: 

~Щ<tВЗ.lО СН руХП.lН СИ Під ВП,lНІЮМ ХВИ.lЮЮЧОЇ ВОДИ. Я ХО

ТЇВ назбнрати свіжих lІІсточків зоофітів, '!Р•ІкрашенІІх нї
жиеиькими вусиІ\ами, та ті.1ькн рука діткн~".lась їх, а вошt 

сеііч<Jс завор~ шн.1ись, ~сї нараз нідии.1и а.1ярм. Бі.1і пла

точ 'І назад пов.1азилн до своїх чашок, цьвітн на очах вя

нули, а корчі замінились в груду камеинстнх га.1ушо~. 
Тут с.1учайио поб3 1ІИВ я найгарнїйші окази сих зоофі

тів. Сей кора.1ь був . кращий від того, якиіі знаходять а·. 
Середземнім морн, прн берегах Франції і Іта.'Ііі. Своею· 
яркою краскою оправдує він свою поетичну назву "цьвіт· 

крови", 11ід якою торгують ним. Кора.1ь сей продаеть ся по• 
100 долярів за оДну унцію, і в сім місцн кора.'Іьове цар-. 
ство дає нагоду; на ве.1нке щасте для підводних мисливих •. 

Та скоро корчі погус.1н, а камінні дерева збі.1ьшн.1ись ... 
Капітан Немо війшов в темну rалерію, освіт1"'ИУ нашими: 
лямnкамн і провадив ·и собою всю громадку, а по дорозі 

з бачив ще зовсім нові роди nо.'Ііпів, жмутки коралів зеле

них і червоних. Ми опнии.1и ся в глубинї 100 ярдів, а по· 
двогодиннім да.'Іьшім М:іршу ми бу.'Іи 300 ярдів під водою. 
Тут не було вже Р .иноких корчів, а.'Іе безмежний JІЇС 
велнкнх, міиера.1ьннх дерев, з.1учеиих з собою гip.lЯHlldMW" 

чудових nлюмарій і вючнмн морськими ростинами. МіІ" 

легко nереходнл и поnіл. високі га.'Іузи, які губн:ш ся •' 
тїнях фн.lІ,, а під ногами сте.1нв ся днваи тубіпорів, меан
дрниів, зьвізд і фунrів обсиnаних nестри~ш камінчиками_. 

ІНо зn незвичайне внд()внще! 

Капітан Немо присїанув. Я задержан ся разом з своїми· 

товаришами, а моряк:ч півко.:tесом обступи.1н свого К8-'
н!таиа. Див.'Іячнсь на инх я завважав, як чотирох з ких

иес.'Іо на раменах якийсь подовгастнА предмет. 
Мн знаходи.1и ся n самім центрі прога.1нии, окружено'f 
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ВІІСОІ-\ЮНІ h:<ШіННІІ\111 ' 'l'І ' СВНМІІ . Нt:д і 1\uriO .. '."ll> СТІНІ.'lІІ u.lll· 

ЗЬІ\0 МСІІ~ . >І думав, Ш• · \ІН 6у.1е\Ю СНі:t.ЮtМІІ .1ІІВІЮЇ СІl~НИ. 
1-f<t ЗСМ.l\1 НІІ.1НЇ.НІ 01 ТО Т~'Т, ТО ТЮІ СС .\І~ТрІІЧІІЇ ГорfіоЧЮІ, 

Tp~na окритого білою тканиною в.1ожнли до воrко'і ями.. 

ноетроє ІІі fieJІ Іt'PL''IIIO 1I0.1C І,f.>Uto рн:ою. На с~р~.1tшї вро · 

га.'JІІНН сто-~ш кора:н~нн1У xper~ 

На знак :t.аН/ІіІ l-\<tlliTaHU\1 н~~ІО НІІСТУІІ!І\1 0.1('11 3 \ІІJІЧ • 

і'І{ЇВ в11еrед і кі.1І>КJ стіа від хреста почав копатн .юпато " 
·~~\\'. Я :іrо3умі в rю .. ' .. Пpcrrt.lІІHa б~·.1а t-:.lадовнщем, n юІ .І 
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rро\10.\І д.Нf l'l'І·o ІІJ'l'l:Іl'T\ ни..:юнжt:Іtоru, НІ\ІІіІ ІЮ:\Іl'Р n но
чи. J\arriT&IJI і ТОНЩ11\ІІІ! II)'H1Ht'C.111 ііІІГО СЮДІІ IJOX08i1TIJ На 

L'Ї" \ІЇСНІІ н'•rнt,ro СІJО'ІІНІn:у, шt днї ведост~·шюrо ОКt>іШа. 

І'рі(} ..:оІІа.'ІІІ Іюно.lІ'. Я чун уз.аrн1 .'ІОІІ:.tтІІ о щос~> твер

д:· і (ііІ'ІІІН. ~IJ.: 11:1 ЇНН\11 _.ІІІІа.~ІІСЬ ЇCJ.:fl\1. Я~И CTL1.1il CJ.:OpO Д().

СНТJ, HC.liiJ.:OIO. і То..:tЇ ·~6111311.111 C~J до Нl'Ї :\-ЮрИКJІ. ЩО НеСЛИ 

т'і.1о ІІО:О.Іl'ршоrо. Тр~·11а н..:рнтоrо ()і:юю тюшшюю в:юженСJ · 
ДО НО\'І.:оЇ 1-1\111. f\:щіт:НІ J-lt.':\10 :3і З,1ОЖІ:НІІ~Н ІІі1 HXfiCCT rука

~111 ш1 rpy.1e.x ра3о:о.І зі всї~ш нrочю.ш ІЮНК.'ІНК:.t.ш, нк до· 

\ІО.ШТІі!І 

ІІіс:rн ТІІІ'о r·piii і::<:ІІІІа:rІІ і нІІСІІІІіІ.'ІІІ ні..Ід ІІІІ:\І неветt

''"~· \10Г!І.lК~·. lloTi\J J.:iii!ЇTiJH І ІІОГО ТОНіІfІІІІІІЇ ІIOHCTiiH:l.llt, 
:~fі."ІІІ:щ:іІІ С'И ВСЇ !lll' рШ .10 І'[Юfіу і НіІ :illi..lh: СНІН'О !ЮС:ІЇдІІОГО 

!lflillll&lШI ДOTJIJ.::\.'!!1 С'' j'\'J.:il\111 :чоГІJ,'JІІ. ДонсrІІІJШ!ІІН CIJX 
нсроюнїіі тонаJЧІСПю 'lt'JЧІ~·.то до І Jавті.1юса. 

ЯІ\ ті.'ІІ·І-:11 н ІІL'РL'\ІЇНІІВ сною oдl·:m.~·. в11іінюн на rю\Ііст_ 

J\аніті!н Ііl'\Іо сїн ІІрІІ \ІrІІЇ. Я rrонст:.:ш :і :о.tісни і Ch::1:Ji1B до· 
Н('ГО: 

Т.ІІ\. НІ\ ~· СІ\іІ:іі\Р.. 1\I),'JOJiЇI\ t'l'Їi 110:\.ІL'р н НОЧІ!. 

Tar;, ІІШІt' Аронт<с. 

І нін L'IIO~IIIH:I€ ·~·1 1• r ІJООЇІІ С"tІЇХ товщтшін н 1\Ора..: 

,'ІЬОНЇ~1 J.:.'II1.10BІIIUIJ. 

Та..:. :~аСtутшї :н·ї\Іа, ті.lЬІ\11 не нами. МJІ внкопали 

rriб. а ІЮ.lЇІІІІ заnе1І:п:~ють iioro на ві 1Іність. ЗакrІІваючн 

своє . 111 це ру..:а:\111. він стаrав ся скrІІТІІ t:'вііі жа.'Іь. Потім 

він з.одав: 

Наш~ сІІОJ.:ііінt.' ..::-:а.1овJІщс Лf;lходип. ся кІ.lІ•Ка сот. 

СТЇІІ ІІід ІІОНС'fІХНеЮ :\1 'j"ІЯ. 

Наші no:чrrшi СІІО'ІJІваютr. cJJohiйІ:·). ІІетуrбованІ 

бо.1аіі .тюз.оїз.а~ш. 
-- Нет~·rбон:ші ,,, .. ),,оїз.н~ш і :ІюдьмІІ. нідnовів но-· 

важно каnітан. 





ЧІСТ~ 1r1r1. 

РО3ДИ І. 

ІНДШ'ІСht<ИJ-1 Ot<EAH. 

ІІсчІІІІСІ!:~Іо Н'ІІL'Р .'ІJ'''І ~· •шспшу ІІіІІІІоі .Іо:І•'tюжі 
11і.1 ~IOJ1C:\!. j kJ'ІIIil СКіІІ'ІІІ.'І:Іt'І, ІІОТрlІl'іІНJІІІІНІ l'Нl'ІЮНІ На 1\0-

J'il,'!l оні:-.1 1\.'ІіІ:lОІІІІЩІІ, m..:a Tilh: нра;щ.(а :\ІОНІ J.i.,\ 111~·. 0..'1> ТаК 
Cl'J'L'..l !ІjЮІІіІСТІІіі \10j1CI•h:IIX :н).'ІІІдіІt"ТІ, СН h:<!IIЇTi~~IІJB~l t·~·.:н.б:.t r 
.11> rptн).\·. !ІJЧІІ'О'І'ОНіІІЮГО l'.'ly()oh.o 11і.1 ~IOPl':\1. t Іїо.1l'ІІ ІІ•п·

вір :\ІОРСІ ЮІіі lll' \ІОЖL' :~:Іh:;1:JaMYTII'I'II ІІОL'.'ІЇДІІОІ'О <.'11~' ІІJЩ

(.','1\ТІІ ІІавті 'ІІОС<І в ті\1 чk1ш ... І вї;.;тt> ;~ .1н>:111іі. дощt~ 

·~<1ІІіТ<Ш. ЗансїrдІІ та L'іІ\НІ I!('HTO:\tll:\tiІ відра~а ІІJЮТІt .'Іюдсь

h:РІ·о ТОНЩ"ІІІСТНН. 

Я Hl' :'11ЇГ Н.10НО:ІНТІІ СН .10HIIIl' І' і ІІІ' н·;юю, Hh:il НІІСТ:Ір\ІіІ.1<.1 

:t.Ht KoHCl' 'ІН. t lіс.1н ш,оrо ЮІІІіт:•н t: ~ .:о \t~тїн І>~"ГІІ о ден з 

1\l'ЗНННІІХ ~' 1 1СННХ, НКі 1\t'HilHI\.1~11'1· .1I0,1itii 'ІСр<.':і ЇХ і):НЇд\'Ж· 

Н ЇСТІ> ДО Cl'fit'. 

Д.нІ ш.о1·о б~·в ні11 t<t:ІІско :чюзу•\Іі:шіі rснїіі, НІ\ИІЇ нто

М.1L'Іtиіі Зt.':\ІСЬКОЮ З.1удою СІірІІН СН Н НедОСТ~'ІІН~· l'ТІІХію. 

дl' :\ІЇГ Д<tТИ ІІОННУ Н0.1Ю СВОЇМ іНСТІІНКТа:\1. (е O.:J.H<IK HIISICIIIO

H:t.'IO ті.'Jt,юІ одн~· сторону юІІІіт:шоноru. характеру. 

В дЇііСНОСТІІ таіtна 110С.1Ї.:lНОЇ ІІО'ІИ, ІІідЧ<lС НКОЇ \ІІІ O:VIOf 
:і:І:\Ншсні н ке.1її. сеіі еоп, оберепшість ~;1.1.1я икої 1\<Шітак 

НИдt•р \ІЄНЇ З р~'І\ ШІ\.10, Через HKt' Н ХОТЇН ДИВІІТІ\ CR на 

НИдНОІіруr, CMCpTC.lf,lla рННа ЧО.lОВік<t, СІІрИЧІІНеНа НС811НСІІе

НИМ tютrнсенє:-.1 H<lRтi.liOCi'l - всr те tшводІІ.]о мене на 11ові 

ЗДОГ<ІДІІ. 

Нї! 1\:шітан t Іе:-.ю не вдоно:шн сн са:о.юн> y·rrчrю лсре4 

.'ІЮДЬМ!і. f'1oro СТJ'НІШНИЙ аннрат C.'J~'Жit!i Не Ti.ll>lilf д.~Я ВдО• 

но:Іе'іЯ iioro інстинктів свободІІ. ct.1r мож.1иво для якоісь 

rрізноі відn.1атн. 
В ею мі11уту нес ще темне д.1н ·мене.,. В сїіі те,tноті ~ 

~иріжнню .11ш1 дещо ясн'ійше і муш~· ОІІІІС~'вати нее· в· такіІІІ 
поrндК~1, НІ\ С.1Ї.1~'RС1.1И flO собі НИЛСІДКИ. 
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Дня 24·t·u сїч1щ ІЖі~ р. товариш абu друrІііt офtЦІ!р 
·пвнв ся на 11.1ятформі д.1я поміру ч~су. Я вш1шов там та· 
ЖОЖ. ЗіlКурин ШШірОС'К\' і ПрІІГ.lЯ.:tав СЯ ЙОГО ОПСраЦЇИ:\1. 
Здав01.1uсь мсІІї, що офіtщр не розумін фрщщрьк"і мов11. 

··-бо кіт.ка ра~ін іІ звертав його увагу досить го.1ОС&t'І, а Rін 
. ~НЇ ІЮДІІНПН СИ 8 МОЮ СТОрОНу. 

Підчнс сеї ііОІ'о ОІІ~·рації ОДСІІ :J :\ЮрSІІ\ЇВ н~шті '\!'.са 
'{Mafi~'.11• ССіі С\1."1;\Ч, Hl\ttii ()рнн ,\"ШСТІ> 1\ ІІЇ.1Н0.1НЇіі І!ІІПрrші 
до острона 1\рссно 1 нІІіішон •шстнтtІ 1\11\,11\ ,1їхтщшї. To:t: 
стан 11 оІ':ІидсtТІІ fіудон~· іІІtарата. котрого ct1.1a з()і.1ІJІІН1.1::сt • 

. lJ{e 'ІСрС:і H\111~'1\,li ІІotii.lLIII<li0 1 Іi І\ІІ\.1іІ, ІІо:\ІЇІІІеІfі ІtОЛЇf1ІІО 

. ЯК \1 ~topCІ>f\iii .lЇХНІрНІt, іІ Иf\і 81\ЮІ.13;ІІІ CBiT.lO Н ІІОЗl';-1\ІІ 
.. 1Ї11їі. Е.н:ктрІІttІІа .1w~ша fіу.ш та" ~;:.:троt:на. шо r11.1~1 fЇ 

'·,віт.:ш \'ЖІІТІ\,\'Ві\;tасІ. 11р11 з~·ім.· !'vt<1.1iii стратї с~о;.ш .. :ншх 'І:ІІІ· 
":НИКін. І зііісно сніт;tо горі.1о в ІІорожнї, чсре.l :110 НОІЮ 
• t:-raH<1.1o рінІІО\ІірІІt.' і СІІ.ІІ>ІІС. Чсрс~ сю норожню, :\Ііл; І\0· 
-.ТрОЮ НІ\ТНорЮНІ• СИ С8іТ.1ИІІІІіі :І уК fі<ІЖНН річ Д.lН Юi

llЇTdiOl Немо, и~о;uму н.1;н.·нс з~·жс тиж~о;о зістuн•ПІІ їх. В та· 
ІШХ ~·с.1івих стрнта tіу.ц нс:і<J:.tітна. Ku:111 Навті;Іюс G~ в І' о. 
товІІН R зорогу, st JіііІІЮН н .1U.1ІІІІУ зо ca.ltннty. В!J.:оІІt~ІІ 

.були ::~ачшасні, u напри:'.І t1азн<1ченніі ІІРИ\10 •ш захі r: 
І так МІІ ІІ.llt.l\f возющ Індніісм.:ого Оf\е:ш:1 в:.·;ш~-;ою 

"Еодною рівниною о поверхностн 1.200,000.000 а~о;рів. f\O· 
трого водІІ с~·тt. Т<ІК ч1.:.:ті і нрозрачі, що спрнчнниютІ • ..;а

ворот ГО.10ВІ1 1\ОЖ..'lUГО, ХТО ті.lЬІ\\1 С,1Ї.1ІІТІ> ЇХ Г.":~·uІІІІу. 

Навті.1юс n.111н зннчаІіно номіж 100 01 200 ирзіR г.,~·І-оІ~О 

:nід водою. Д:tя нсозногп час б~1вбн зужс зовгші і \ЮІІО· 

ТОННІІЙ, а.ІJС .1.1И Мене ВС.'\111\ОГО 3МО1ТОра \ІОрЯ ШОдеНІІі rtpv
. ХОДИ ПО П.1НТформі, чудові 811.1ОВШЩ1 ІІіЗВОдНі ЧСГ·~] ВЇ

І<ОНЦЯ В Са.l[..ОНЇ, 1\НЮf\ЮІ' В біб.1ЇОТе[LЇ і ~ІАЇ ~<1111\СКІІ 3:16Н

ра.1Н весь мііі час без ІІ<Іfіменшої вТО:\111. 

Rід 21-І'О зо 23-го сїчня Навті.1юс ро611в 50() :\ІІІ:ІІ, ;tсн· 

·но, айо 22 мн:ІЇ на t·о.1ІІН\', М11 пізнана.Ін (),н·ато родів р11() 

'В е.1ЄКТРН'ІНЇМ UCHЇT.ll'HIO; .'tl'stl\i З НІІ'< 11.111.111 ра:::Ю:\1 3 1\<ІШІІМ 
<'~·дном, та скоро ост~·.на.111 по зnду. в .• :ерсзжt>ні скоростію 
1-Іавті.:tюса. РnІІІ\U:\1 24-ro сїчІІя на 12~5' 110.1~·з. ншр111111, а 

4J4°3З' .10ВЖИНІІ МН ОГ.НІ.1<1.111 OCTJ'OB Кі.1іНї, BI\J'IITIIit ве.lІІ· 

"lHЇMif КОІ\ОСОВІІ:\НІ \lil.l[..:\lj\~\11. 1\ОТрІІіі ТО острон ЗНН.1mУВ:1.1Н 

Дарвін і юшітан Фінроіі. Навті.1юс задержан ся на часок 
1.Іі0.1о берегін острона і прн тій нагодї ~ш з.1ОВІІ.1ІІ троха 



-- ~~-
)ЧІі'Jн і кі.1ькu цїксаtшх і рідюІх OI\U:Jiв по.шнв. Потім су.з.но 
nод<І.10СЬ в да.ІJьшу доrогу '• сторону іtІдІtйського півостро
ва. 

ІІuч~иuш віл остrюшІ Кi:tittJ' н:шиGа шtша б~·.ш 11ові.1І)· 
нїйша і дуже rіжноrоди:t. Судно СІІУСІШ.'ІО си в В~.'НІІ\і Г.1у· 
Gнн11 океана та дШІ tІе 6n'ІІІ.1Н нїІ\о.ш. Те:-.шеrатуrа нщюси
.1а скrі:іІ. 4~ понnд зеrо. Я тi.lt.юt J<ІІІJ'ІІІ~tітtш, що кода 

n:шзшt• аюнеrю•ї 6у.щ теr1.1Ні111а на c:t:-.tiil нокt.•рхюІ моря. 
:l.)·Го СЇЧІІИ 01\t.'<IH (Ї'>Н ЦЇ.lІ\ОRІІТО С:ІМіТІІІІfі і МІІ 11.111.1Н 

Rl'(\, tНJC ІІа IIOUCpXtlll. lllpylia XUH;ІIOJiil.l:l :ш Сt>с"'.ою ~юре j 

н~ .:шво, щп моrиюt бра.111 ес с~·.:що з:1 в~:.lt\1\ІJ\'O, :-.юрсь

кого пптtюrа. Трн чt.•тв~rтІІх .lШІ и неrсб~·в на п:rитформі 
і обссrкуинu :\Юрс. Ко.1о 'Іетиертої годІІІІІІ ttorю::yдщt ~~~~ 
поба'НІ.1Іt ІІаrохі.l. ІІ.lІtиучІtіІ ІІСJ'~.l. н<t:>.ttt :ti ;i<t.XU.l~·. М11 (іи. 
ЧІІ.111 iioro ~І&ІІІІТІІ, Т:І 8іІІ ІІе бі\ЧІІR Наиті:ІЮСа. (ЇО ІН\ІІІl' СУ· 

.1110 RIICTi\8<1,10 .~111111 0.'111)' дССИТ)' Ч<ІСТІ, 1\0it:\.1 ВОд)'. 
Око:tо .5.ої ГО.lІІІІІt 8СЧеро~t и tJilt: тнк :шаного троІІіка

.1ьного с~tсрк~· н і Консе:ІІ, :і..:.шиуu:І:шсr. tІrt~ta.l • ШІ шtд 

UЇІ\:1801'0 ВІІд08ІІІІНІ. 

Бу.1а cr :-.шеа aprmt:t8тiи. ІJО;J.орож,,·ючнх н:І нонерхиі 

~IOJ'8. Ми нсt ttНС.1ІІ.1ІІ іх кі.lt.ка со1. Поро.1:r їх 3Н:ІХU.1ІІП· 

C'fl .1ІІШ 8 індІІЙСЬІШХ МОJ'ИХ, :1 OCOU.111BUIOIO Пf'ІНІ\МеТОЮ ЇХ е 
rnociб н:швани. Вошt uт8гаютr) в ceuc вод~· і rурковат•ш 
пrо8одом внкндають з себе і через ее nосу8ають сР. в зад. 

З їх вtсїм відніжок шістІ. б~\10 вн.1овжених і розпrостсrтюс 
н1 водї, u дв:з знсrнеиі в rory с.ч·жн.1Іt за вітр11.1а. Муш.'Ії 
ЇХ бу.ІJІІ СКJ'УЧСНЇ 8 СТЇЖОІJОІ\, та самі МО.110СКІІ Не бу.1Н IIJ'H• 
roc.1i до ннх. 

Чеrез ОДН~1 Г0.1ННУ t.•унув С8 Навті.1ЮС сеrед ~taCJІ СІІХ 
мо.1юскjв. Потім наr.1о наче нn данніі СІtІ'на.1 всї :н>вірятка 

~8нну.1JJ свої рамена. по8.1азн.1н 8 ~•уш.1ї. поnсrсвеrта.1н С8 
і ~ННК.111 під ВО.10Ю. В ССІЇ :tiO:tiCHT З:ІПа.1а НаГ.10 HitJ і ф11.:1j 
.1('.1811 nіднімаючJІсь сте.111.1Нсь спо..:ійно нід fюка~нt На8ті· 
.1I0Cil. 

На дrугиІUІ день, 26-ro сїчнн :t\11 ІІСJ'еїха.1ІІ чеrсз ріиннк 

на 8:2-гі~t ІJО.1удне8нІІку і 8ЇХа.1ІІ 8 північну по.1ОВІІН~'· Сьо
rо .lВИ Mlt CTJ'ЇЧiJ.llt ВС.ШІ\У Гf'IOЩl.l~' .lЮДОЇдЇВ, 81\і }fНОЖ&ІТЬ 
ся в снх морих і стІtютІ. в ннх ве.1ІtІ\ою гrозою. Б~\1а ее 

nорода з чс-rвон<.~вІtМІІ хребтамн і ui:нtMІt жнuотамн. узбро· 
-::-'~/одннаііц-нтьма rяда~ш з~·бів. хоч бу.111 :-.1іж ннмн .1ю.аоїдн 
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ІзіІбе.lн, нкі кндалн ~•• з ие.1нкою сн.1uю на нікоащн І tанті
.1ЮС<І і ІШІОННН.1ІІ нас стрuхом. Тодї Нед Лс:ttд ~•рнджуван 
ае.1ІІІ<У охоту вttйТІІ ІІа нерх судИа і щюбІІТІІ гарІІуtюм 

.:!СНІ<ІІХ ЗіІМЇТІІЇЙUІІІХ З ІІUМіЖ ІІІІХ, ocuГt.111HU ТіІІ< ~tttiiШtX 
тш·рін. .іонгнх ІІа f\ нрдін. ОдНіІК Ншні.1кн.· щщсніш~·ючн 
і1ігу .1\1\ІІ<ІН І!СJіІд С~·{н: ІШЙІІр~·дкНіІІІІІХ ;J llltX. 

'27 ·Го сїч11я нри нїздї дu бенrа.1м:кuго ;ш.lІІОD м11 стрі
ТІІ.щ кі.1t.к:1 ІІ.1іІНсtЮLІІІХ тр_\'ІІін. Бу.111 Cl' ~Іернї з ін.:tніісІ.юІх 

СЇ.'І, ЗШІСССІІІІХ Н морс ріІ<ОЮ Гnнrсс, Ш<ІІХ tl~ ДОІ','JШІ~'.10 «Ж•• 
.І,1ІІІІUІ\ІІХ ІІОІ'Рl'ГtНІІІ\ін ~e1·u k:раю. Т:• т~·т .1uІн:рІІІІІ.1ІІ с11х 

ІІОХОрОНІІІІХ ІІL'рС:О.ЮІІЇЇІ :ІЮ.'l.ОЇ,і!ІІ. 

Око.1u і-~юї годІІІІІІ нечсром ІІ:шті."Іюс ІІ.lІІІІ 11 ~ІО.10LJІІі~І 
чор11. ІІа ІІерІІІІІіі ІІоr.н•д морl' :tдсtн:t:юсІ. fJ~·тн :t:!t-:І•<ІІІН'ІІt: 

·.t•:.1ОІ\ом. І k ІІО.ХО.1ІІ.'Іо L''.' від :\ІictJLІtiOІ'o сщ:на, Ію \ІЇСНІtІ· 

.1~1\ІІС ЩО ІІаt:Т:ІІ! ТН Cl\flllli:JU СН ІІід ГОJ'ІІЗОІІТО\1 СОІІЇІІІІІІІХ 

ІІрщtінїн. С іІ\ІL' ІІе()о r.~ ·ю чорІІ~ в норіІttІ:ІІtю :і н...:ностін1 

НО ДІІ. 

f\UІtCt'.ll> ІІІ.' ~tir ttipІtTII СUОЇ:О.І ()LJ:ІM і СІІІПШІ ~ІСНС О IIJlll· 

LJІІІІ~і Сl'Го tІс:-tнІJLJСІЇІН•)І'о ннtнц;І. ІІа шасн- ~• :o.tir .:tатІІ iio:\t\' 
ві..tІtоttідь. 

Наз~·1:11отІ. ее ~Іо."ІОЧІІІІ~І :\fорсм, SІ JІоисц,юниu. ---
На ІІІІІроtШХ ІІрОСТораХ морtІ ЗНВ.1НЮТЬ СН <іі.1і .XHH.lM>LJI\11, 
<.НШХ бі.ІЇСТ\J IIOXO,.ti\Tb Рід мі.1ЇОІІЇR інфрорііі. ~H1.1t'llbt\IIX 
СRЇТ.1НІІІІХ хроГtачків, же.1НТННОЮІХ і без h:p:ICI\11, груі1ОСТІІ 

80,10СІ\і1, :1 ;ІОВГі lf:l СЇМ ТІІСЯЧЮІХ ОДНОГО Jti1.1H. СЇ :tl>fJЇJ'HTK:I 

:-.6ннаютt. ctt н rромащt часамн на кі.1ью1 \t\1,11• донгі. 

J<i.1J,юt мн:1ь! - ск.1нІ\нун КоІІсе.lь. 

Так. ~ІіЇІ х.lОІІче; і тн JІс ст:tрай ся шукат11 за LJJІC.10~t 

СНХ іІІф~'ЗUрііі, ()о, ІЮ."І\1 Н 1\С IIOMI\,1t\IO СН, 1\ОрсІІ):ІЇ (1,111.111 
110 СІІХ мо.'JОLІJІІІХ водах через бі.1ЬІІІе tІІ\ сорок :\111.11•. 

Ко.1о nінноttІІ море шtг.1о 11рнверну.1о свій· знJІчаіінніі 
КО.'ІІ.ор, однак за HDMH, як ті.1ькн да.1еко можна 6~'.10 виді
тн відбнвл.1ась н:t небі св неність морS' і LІерез .з,овІІІІІІ1 час 
ВІtГ.1ида:ш ненач<.• ІІіннічІІе сніт.1о. 
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НОІЕ ПРЕДЛОЖЕН€ КАПІТ АНА НЕМО. 

Д1ш ~8-ro .1ютого, ко.1о ІІО.1У.З.НtІ f Іuнті.нu( ВІІJНЩ\'Н 

1111 ІІОНСрХНЮ МОрН ШІ 9~ 4' І ІЇНІ\. 11\ІІрІІІІІf f\CI ні.з.д;\.1\о НЇСt.МОХ 

М\1.11• Иід :іt~М.'ІЇ. ff~ІАІІерІІІС Н ЗёІІІрІШЇТНD .'ІШЩЮХ гір, НІ\СО• 

кн.'< ш1 .1на ТJІСtJІІі стіІІ, .з.~·же 'Іудtюї 6уд01ш. Sl .101'\ІЛ~НіІН 

"'"• що :0.111 зu.1ІІіЮІt'МО сн до острова Ц~ІЇ:ІІ.оІІ. 
СсІЖ~ ТОдЇ ІШ 11.1НТформі :tHH\1.11\Ct. 1\СІІІЇ ГіІІІ рі.І.ІЩІ :ti 

сиоїм тонарrtшом. К&шітutІ ноr.1нн~·н ІШ м;ІІІ~· і :3Н~ртннІtІJІСІ· 

до :щ•нс.• сюt:шн: Остrон Цсі1.1t.uн :tніснІІіі ;і 11о.1онін ІІt.·р~.1. 
Ч11 flt: :\Іа:\11() НІ\ ОХОТІ! 1101\f1О()уІІ:ІТІІ Сt:Ї ІІІТ~11\ІІ,· 1r'a11r ДрО· 

11:11\С? 

Зонсїм ІІtннn, юшіт;ш. 

-- С11рааш дуже .1е1·ка. Хоч :-.111 но6ач11мо .1о1цю. тu нr 

r,y,1,rмo НІІдітн рн():н.;ін. РічrшїІ rІ\СJІорт е:щr ІІt.' ІІU 1ІіtІІ сJІ, 

ТІ'І ПО:\ІЮІО СеГО Н .З.іl:\1 Щ1\1\ШЗ :нІНе{1ІІ~ПІІ .'10 MCIIPiiiJ1CI•t'OГO 

'ІіІ.lІ\Иу, ЩОUІ/СІ,МО l\j)IIri~'.111 ТіІ:\1 Н ІЮЧІІ. 

КіІІІЇТ<Ш СІ\аЗіJН щось 110 сному ТОU3рНІІJl'ІНІ, Ш\ІІіі Сt'ІЇІJіІС 
РІІіішов. Навті.1юс скоро ПІІІІJ1ІІ~·н, а мшю:о.Істеr ~ІОІ\<І3~uан 

г.ч·бнн~· :ю стіп. 
--- Тенер - сю1з.зв капіт.з11 Немо, - RІІ і ваші тонаrн

ші по()ачутt. пrнбережс М:шаар, і :\ІОЖ.1ІІВо застuне:о.ю там 

11р11 рОООТЇ Са:\ІНХ ,10ВЦЇН. 

-- Зго.1а. к~шітан! 

-- Пrнтім, ІІіlне АrонаІ\с. ча1 н11 не '}оіте ся .1юдої,1ів? 
-- Людоїдів'! - ск.1ІІЮІуn п. -- Запит RНЛШJ ся .з.оснтt. 

Т~ІЖКНЇІ. 

ІUож - продовжав капіт.зн. 
- -- ПрІІЗШ!Ю ся 1\аІІ ітан. шn ~~ зовсїм ІІе()(іі:шанн їt з 

ССЮ ІІЩ10.10Ю риб. 

- MJt вже nрнвнк.111 ло НІІХ, - відnовіп каnіта/І Немо. 
- - ё.) J часом і В\1 ПJ11fHНJ(IIeTe. Роз~·міен ся М\1 v()r~'if\1\MO ся 
і ІНІ 1(}[)ОЗЇ МОЖНа дещо СПО.1ЮНаТІІ, JнтерСС\13 річ, OT>he 
3:1ВТГІ~І n.:tH~Hbl\1), 

СюІЗёІt~ІІШ cr 1\ШІЇТ<Н! Ht.':\Іf' вийшов ::t са.1ьону. Тепер. 

1\0.Іrti' на\f rк~~ан хтп. 11•n знвтра бvде по.1ьоване на мел· 

!"~"'.1Я 8 ІІІВЗ"ЩІрСЬk'ІІХ ГОрах, збо ПО.'ІЬОВЗН€ НЗ .'IbRЇR На ріА· 
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ашнuх Ат.1нсу. <~6u ІІ<t тнrru в індІtйськнх зжунr.lІІХ, тu 

JДllt!Tb СЯ '10,10Htl\ СК83і1Вб11, ХUЙ буде ІІО.1ЬОІІ8Нt! Н8 .1ЬВа 
'"' тatrr••! A.1r I\0.1tt нас ЗіІІІрuшують ІІа ttо.1ьовоне .1юдоі.д.іь 
і то ше tt їх е.1~меаtті, то 811 мусите роздуматtt добре переА 
ріuн:нt~~а. ІНо дu с~бе, то я завнажав ІІа cнoittt &аолі ве.1нкі 
~<rаІІ,1Ї ХО.1ОЗІЮГО ІІОТу. Н~ ІІІТУЮ1 ПО.1ЮІІаТІt 113 ВИдер К0,1О 
остrоьn 1\ресІІu, а.1е стрічuти на дні морськім .1юдоїдів, ее 
вже дr~Tit ri&a. Я зш1ю, шо шt остrояах андn:о.аанськнх ніrрІІ 
nіднажtю H.t~їh ШІ cttx зьиірюк :1 ножем n одній rуцї, а 
1\J'І..'ІІt..:он• 1\~·ttcpruю н зруrііі, сие н зІІ&tю і cr, що м<t;ю між 
'"""' ТіІІшх, що нсртаюп. жttві домів. Вnрочім я не f ttїt·p•J~f. 

Н 1.:ю :ХНІІ.ІНІ ніііІІІ.ІІІ Kuнcc.lt• і КuІІадtt~цІ •. об<І н Н'-.'С~· 

.'\Ї\1 шн:троtо. ВошІ ІІІ.' ~ІНІ.'\11, що їх ОЖІІД<t.1о. 
- Внш t<шtітнІІ Не\ю, - ruвоrнв Нед Леttд, - .xtaїt 

iioru 'ІОрТ ЯХОІІІІТЬ ~ ІІОДUН ИЗМ дуже nrttfMIIY Пр011UЗІІІ1ЇkІ. 
То "" нже .1наєте? - сt<азав JІ. 

- - Тн~<. - . нерерn01в Консе.1І•. --- 1\ОМШІдсtнт Навті.1юс:1 
.!:НІJЮСІІН нас ІІОU<ІЧІІТІІ нс.1ІІчезні .1он.1і цеtuІ.1ЬОНСЬt<і в ва· 
ІІІЇМ ТОНі1рІІ<"ТНЇ; ро6ІІН С(' дуЖе чеМНО і ІІОВОДІІП СН ЯJ\ 11pan· 
..1\ІПІІіі .1ЖrІІТ.1еМеІІ. 

Чtt t:~: ск.1:мн ІІЇчurо ()i.lt.шe? 

Нїчоt·о ()і.1ЬІІІс, шtне, хиба ще іі cr, що пас ЮІ\1.' 

про СІ.' tюнідом.1ено. 

- Паю.'. СІ\nза8 t\онсе.lІ•, - - чн не ІІОяснtt.·,:,іі · дещ(', 
6і.1t.шс про сю .1ов.1ю пере:а? 

Дуже .1o()re. сїдшїн, ~юї 11рttяте.1ї. а н вам зещо 

розкажу. 

Нrд і Ковсе:ІІ. tюсїаn.111 нn отоманці і перІІІ()Ї р:,tІНЮ, 

про яt<у пнтаn Юша.1Н€ІІh. (Jy.lo, tuo є nep.1a? 
-- Мій зороrш1 Нез - - niдnonin н- д.1я поета пер.1а е 

с.1езою 'юря; д.1я схі.1н:tх наrо.аів пер.1а є краплею скаменї
.1ої роси; д.1я жінок е яо11n дорогоцінною прнкрассю, яку 

яонн носять на 11n.1ьця:-.:, utнi. nyxax а д.1я хеміка ее е мі· 

JUaнttнa фосфору і карбонату вапна з дрібкою желятин11. 
-- Гн.1уз1. мо.1юскіn. -- ct<aзan Консе.1ь. - кляса безго

.1'ІНІІх, віддї.1 чrрепковатІІх. 

· - Зоn~:їм так, :о.tШ ученІІіі Консе.11 •. Всі ті, що ян;хЇ.lЮ· 

ють nер.1ову :.нІтtщю. яка в середині' янсте.1ена СІІною. го· 
лубою, фіЯ.1t<ОВОЮ і ()і.1ОЮ ПОВО.lОЧJ\ОЮ. ПСЇ ВОНІі МОЖУ'ТІ> 
янро().,ятІІ нер.111. 
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- І иуw.1і тако»й - пнтаа КаtІІАІІtць. 
·· · '... .:..._· Так, куw.1і в.ао.Аnх Шкот.1индІі, На.1її, Ір,1НІІдІЇ, Сnк· 
· соиіі І _ФраащІі. 

- До~ре~' На будуче а буду зиерт·~таt шt ес уваr)', -
аі.111оаіа КаиUисць. 

- Однак,-· нродовжав я,- о"оu.1ІІІtШІІіі мо.1юск, 
fІКИА внтворюе 11ер.1и ее перлава муш.1м. Самn нерпа t! 

иічни нааwим ті.11.ки згущеною перлавою М<Ітеріею, осnдже· 
ною або в саиІА муштr, або скрнтою в фu.1дах зt.нірttткu. 
В муwлІf с~тrь вонн стn.1і, та в зьвІрttтк~· сиоuідІІі; осеrед· 
КОМ IICfl.lll t! Зі!ttСЇГ.'ІІІ tІКnсь ТВСрДО М<ІТt.'ріІІ, ІІК •ІСІ1J1ідtІе 
)fnue, або зеrнитко 11іску, довкола Яlioru yк.l:tдnfTІ• си 

пер.1ова матеrіи ріУ. зn ро!іом верстнамв. 
- ЧІІ В 0,1НЇН нер.1ОВН\ ИІТJЩЇ ЗІНІХОЛІІТЬ С~І ііОІ'ЗТО 

пеrе.1, · - ІІІІтаи Консе.1ь. 

- - Так, м.іі1 х.1опче. Згnдують про од1іу ~•уш.1ю, хоч )f 
Ca~t СуМІІЇНі'ІЮ t"tl, 8 JIKifl МаЛО ЗІІаХОДІtТІІ CJI ІІе ~tеІІІJІе, ЯК 

150 ·1ЮАОідІв. 
--- Сто llt!ТI>.'l.~Ct!Tb дюдоїдівІ - СК.11ІКІІУИ Нt'д л~·ІІД. 

- Чи я сю.І.і<ІН .1юдоїдів? - rоворив 11 з носпіхом. -
Я ХОТЇВ СКаЗ<іТІІ 150 перел. 

- Та ще сю.Іжі1 ь нам, як доGуоаютt. СІІХ rн.·р~.•. t'lia· 

зав Кnнсе.1ь. 

- Рі>kІІІІМІІ І.'ІІtн:оrm:\ш. f Ісрt:І oc:1.1:h:l::1ax " ~~~·111.111 внП· 
мають рІІбаюt ІІІІІІІІІИМІІ. ЗвІJІtаНно на.1ои.1сІІІІХ :о.ч·шс.1ь роз
ІUІадають на матnх ІІа Gepery, щоб11 зьвіrнтn:а нопшу.1н в 

мушлях. За десять днів, колн перлові матtІІІЇ псують ся 

вже, вкндnютt. їх до в~ 1Іtкнх rезериоаrія з :о.tоrською во
дою, а опіс.1я відчнняють і перемнвають. Тснеr ІІО'ІІІНnеть 
ся подяіt1на rо()ота ~:оrтованя. Одні иіддї.1юют•· t1ер.1ову 
пояо.1О'І~:~· і июnдают1. Р скришш по 250 і 300 фунтія n:ож
.ау, а дryri пеrеваrюютr. мясо матнць, щоб доб~·тн з них 
ІІаАдrfбttїііші пере.1ю1. 

-- Цінn ::нІ ner.щ зз.1Сіf\ІІТІ. певно яід іх ве.шчtІНІІ, -
Сk:nзая Ко11се.1І •. 

-- Не ті.'Іькн яід ВЕ".1Нчннн. - иідповів я,- але також 

Rід фоr:о.tн. кrаскн і полнеку, якнА так чаrуе наше око. 

НаІіk:rзщі з них називають ея дівнці-перлн або паrаtоии .. 
Вони rостуть окrемо в мяеі матиць. су·ть бІлІ f непрозорі, 
а часамн мають nпа:rтеву пrозорість і сутІ, зва1чаАно круr.1і 
Сорок TlfcІN ~111.1'1> ni.'l nодпю - 5. 
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160 грушковаті. Із круr.1нх с~(ладають бранзо.1еткн, а з гру· 
wковатнх кульчнкн, а кращі з ннх нродають окремо. Сї 

знова врос.1і в муш.1ї су:ть дУЖе нерівної будовн і nродають 
ся на вагу. А сї дрібненькі 11родають ся на міру, і иживеt~-:-:: 
Cf1 іх го.1овно в церковній орнаментнцї. 

- А.1е, - сказав Консель, - чн ся .1uн.1я нере.1 є без· 
лечна? · 

- Так, - відnовів я скоро, - t..:U.lll роGнть ся ее з 
ІtевюІми nересторогами 

- Чtшже тут :\IOЖHtl рвзикунатв. -- гщюrІІн н~.з. Jll!tЦ, 
хибн Ішtir<Шf:\t н rот :'.юрської во,1.11? 

-- :tос:Іовно та..:, Іkд. ПозатІІ:\І, h<1ІКУ н. 'ІІІ вс ()uїт~ сн 

1111 ,liO.'I.UЇ.'I.iB ·~ 

}1, · Відновін 1\.ІН<l.'НІЕНІ,, - · фа~оВІJІЇ 1':1j111.\'III>Іillll\) 

С:о.ІіНТІІ 01 :\1l'ІІЇ 3 .ІІІ~. 

Til:,J\11 'j'~"l' lll' Р'• і~•>:tІІТІ> 01 о (l', ~'" tlll ТІ) Ї\ 111111-

1'\11'11~"1'11 .'tO l_'~','tll~l. ві.1Т~ІТ1.1 Ї~ :\f\Ol'TII. !'О.5іііІ';І ІН !І;J 'І.І.'Т!І і 
ІІ<>НІ'ІІ.'і:ІТ:t Ї~~ С'l'!ЩіІ 11 :\I•Jpl'; :lЇ:Іо тут ;1 ІИ.!ІІІ\1~ 

1\.tt>ІІ:.т 3 во.t•ІІо. )\or;,, .'!ІІІІІ :t,JІірІІ.': !':1]'11\ 11' Зt!aETl' 

н:нн·. сї .1ю:J.•JЇ.1.ІІ :\1<ІІ<>ТІ, 1\l'ІІСІ>І\і ІІ<1НІІ'1І.;ІІ. Вон~І ~.1\·::нл, :~вср

т:ІТІІ СН ;LO в:ІС ('НОЇ:\1/1 :..t\\ІІІІІТ:І\1\І, ЩО(J:І 11<\l' :1.1' НІІТ!І і ТО:LЇ ... 

І k:t .'k1ц Т<ІІ-: ВІІ~~<•в.rнн с:rов•) .. J.ІОАІІТІІ ... що н :\ІСІІЇ 

1\jHJH :~<ІСТІІГ:\.'1:1. 

- - llLOih: ТІІ .'1..\':\ІаЕІ!І !Іро .ІІо:.tоїдів. 1\онсс.Тh? 
Н с1..::1ж~· отв~пто. ІІ<ІІН.'. Ko.r11 ВІІ .'1.\:\Іаєт~ .l_lІІuатн сн 

<,11\0 11 01\0 J .'ІІОДОЇДО:\1, ТО ;І:ІН :\H'IIl'. ІіЇр!Іпr·о С:І~'Г\1 Н;ІІІІОГО 

НС OCTiJfТ,, 01 ІІЇЧОІ'f), Ш' зrоuІПІІ Tl' C:l~ll'. 

РОЗJІУЛ ІІІ 

ДЕСЯТЬ МІЛЮНОВА ПЕРЛА. 

На дr~тМІ деш. раненько збуднв мене· с.1уга. нко го ка
пітан Немо щнізначнв до моїх услуг. Я зіrвав ся скоро, 
пбrав ся і nrийшов до сальону. 

Капітан Немо ждав на меuе. 
- Пане Аrонакс - сказав він~ - · чи вн готові в до

рогу. 

- Так, готовий. 
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- Лроwу Ати за мною. 

- Разом з своімю.товарнwаr-сн? 

-Вони вже готові і Ждуть на нас. 

- Чи не треба нам зараз абрати ся в підводну одіж. 
-спитав я. 

- Єще ні. )- не врІІказаА зб.1ижатн ся до берегів ще, 
однак судно го-: ',ііє· і ми б~ 1.емо там вкоротцї. Там мн і 
адягнемо на себt fli"~OJІJ.!Y 'Jдїж. 

Капітан Немо запровадив мене до середних сходів, 
які ве.1н на поміст. Нед і Консе.1ь бу.1и вже там ожндаюч1s 
на сю виправ~1 в піднесенім настрою. Лять моряків з Нав· 
ті.'Іюса жда.1о в човнї. прикріп.'Іенім до бок~· судна. 

Ніч ще бу.1а те~ша. Хмари вкрива.1н небо, і ті.1ькн 
кілька зьвізд г.1ядї.1о через них. Я днввв ся в сторо11у зе
м.,.і та не бачив нічого крім темних лїнfІ'і горизонту. Нав
ті.1юс нереп.1ннувІШІ на західну сторону острова Цсй.1ьои 
знаходнв ся юt захід від З<І.'ІИВа. утвореного го.1овиим 
островом і ocтpiнtte:\t Манаар. Там при берегах нід темни· 

ми вод.а~ІИ тяr11~·.1о ся невичерпаие но.1е жrре.1, :tовге на 

бі.ІJьше чим 20 :\ІІІ.1h. 

Капітан Hr\10, Нед Ленд, Конеель і и прІt\tЇLТІ.'ІІІ ся 

в задній частн чоFІшt. Провідник веслярін сїв на переді, а 

чотирн його тон;lрнші нхопи.111 за вес.1а і човен р~·шив з 

місця. 

Вес.1ярі не сІІіШІІ.1ІІ ся. Я заFІважав, що ~·дар11 їх весе.1 

вдаря.1н об во.1.\·, що десять секунд піс.1я 11рниятої в море· 

ПJІЗВСТВі засад\1. Нене.1І!ЧІ<і ХВИ.1Ї КО.'ІИСа.'JІІ '!OFIIIOM, ЯКИЙ 

мчав ся И<І во.,~':.tІІе. Мн nсї М')ВЧа.1н. Капіт<Ін .1~':\tав певно 

ПрО Зе:\t.1Ю. до ИКОЇ ЩІ Зl3.1ІtЖа.1Іt СЯ і ІІСрадніі n~їJ Їіі (),111-
ЗЬКОСТІі, n:0.111 !ірОТІіВИО Kaиnдlt€Itr> рад буе І<ОЖДОЇ ХВІІ.'ІЇ 

ВИСЇСТІІ Btl ТЗКЇ\1 ІJІ..\1ІІКЇ\І ОСТрОІJЇ ЯІ\ Цеіі.1ЬОН. 

Око.1о ni8 ..10 шсстої шtрнн~'.1ІІ з тьми перші зарнсн 
берегів. Пип,:'ІІІІ."Іевс відда.1енє та ще серед :\tpaюt не до· 

ЗВJ.1И.Ю розрііf\ІІНТІІ ЯСf!О ІІРІІUL'Р~ЖНІІХ КОІІТуріВ. 0 ШеСТЇЙ 
ГОДІІІІЇ И:'ІГ.lО рО~ВІІ..'J.ИЇ.10СЬ. В рЇВШІІ\ОВІІХ ОІ\0.11ЩЯХ не ~З€ 

r•нсьвіту і С:\1еРІо:~\ Сонїшні .'Іучі перебн"шсь через хмарну 
З;ІС.10Н\' ШІ о:одЇ і СОНЦе ПідНЯ.10СІ> раІІТОВНО. Я баЧИВ бе· 
рег11 в;Ірпзио і .lНІІІ денеде виставали дерева. Човен зб.'Ін
ж::ш ~н до ОСТ\ІІJНа Манапр. к~пітан Нrмо FICT<IB з місця і 
nИ.!JІ>ИО ..1ІІВИВ СЯ В МОре. J 
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На даинН знак вкииено в воду якор. та г.1ибіиь в тім 
місцн була лиw иа оден ярд. 

- Ось Mtt вже і тут, пане Аронакс, -- сказав капітан 
Немо. - ~~~ бачите сей замкнений за:rив? Тут за місяць 
зароїть сн нід рІJбацьких лодок, і в сих водах бушувати· 
муть водо;шзи cмi.lv. Залив дуже добре иадаеть ся иа 

лов:tю, бо е зас.1онений nеред наt'іси.rJьнїІїшими вітрами. 

Тепер мн вдяrнемо ся в підводну одіж і рознічнемо нашу 

внправ~1. 

Я не відновідан ІІЇчоrо, ті.:lькн вбирав ся в тшкІ\у одежу 
і дttBifB ся нідозрі:ю иа окружаюче иас морс. Капітан Немо 

і мої товарІІІІІі таІ\ОЖ вбнра.1и ся, ті.1ькн :\юрш..:и з Навті 
люс<І (}у,щ бс:Jчннні. Перед вдяганєм ІІа го.юву :".tосяжиоі 

1\)'.lЇ я зшнп:ш 1\іІнітаиа про апарат11 Рум~-.:орфа. 

-- Вон11 бу:шn сюt разо:\І бrзужиточиі, -- відновів ка

иітаІІ, - 1\111 HL' сн~-сf\а·•:".ю ся в вс.lнІ\і r.iyбtшtt ; соиїнше 
світ.1о внстарчІІТh д.1s1 нас. Впрочім воно навіть иепорадно 
вжнвапt с.1єпрнчного світm1 в сих nрнбсрс:.кннх водах. 

щобн в rеЇІ сносіб 11с стнгнутн на себе нсGезІІсчннх rостий. 

Колt юшітан Не:\ю ннмаR.1яв сї с:юва, я звернув ся до 

Консе.=tн і HL'.'J.<І. Та оба вонн вже за:южІt.1ІІ собі ІШ го.rюви 

МОСЯЖІІі t-:y,lЇ і Ие МОГ.lІІ ІІЇ 'I)'Tit, ІІЇ ВіДПОВідаТИ. 
Я пр:1гадаn ще юші'пІЮRІt нро стріJtьбІt. 

-· Стрільбн? На що їх? 4Іt гірські .1юд11 не атакують 
медвсдїn ножаин та чtt сталь не е певиїйша від о.1ова? 

Тут :\tаете острий кінжа.1 сховаНте itoro за свШ пас і ходїи. 
Я поднвнв ся на своїх товаrишів. Вони бу~1н узброєні 

так, як і мн, а Нед Ленд держав еще величезний гарпун, 

який він забрав з собою з Навті.1юса. 
За ПfЩ;\tіром каnітана я позво.1нв собі вложитн на го· 

.1ову баню і всї ин влїзлн в воду. З початку вода сяга.1а 
нашttх 1юнсів. та с1..:оро йдучи за капітаио~f ми схова.111 ся 

nід водою. 

Над на1шtмІf головами пли.щ громздки риб, в яких ие 

було жа.:tних n.1ств, кромі хвоста. Я побачив явайську 

змію. довгу на дві і половину стопи. ясної краска під спо· 
дом та зо.1отнмн смужками по боках. 

Сtнщ~ піднім<иn ся в гору і пражн.'1о що раз то сн.1ь· 

иїйwе водну масу. Земля під ногами зміня.1а ся також. 
Пісок уступав місuя шкаралуnкам з мо.1юсків і· зоофітів. 
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1<0.10 ССМОЇ ГОЩІНІІ ~1Н ПрІ1ііШ.1ІІ ДО МуШ.lСІНІХ .lOif\~ICK, на 
>ІІЩХ ТВОрІІ.ШСЬ мі.lЇОНН пер.10ВНХ ~ІаТНUЬ. 

Каt~ітан Немо 11оказан на.1ьце:\1 11;1 нс.1нчсз1~~ ·.:~1ty 
<)стрнг 1 ~: пер~конав ся, що ее скарб nросто невичерnаннА. 
Творчі сп, ЩJІtродІІ бу.1а зннсїr дн горою ІНІ.'І .1Ю.1«.:t.І.:ою, 

дестр~l\ТІІНною сн.юю. Нед Лснд внбнрав ІІ<Ііікраші fІІ\азн і 

сІ\.тадав їх н сїп,, ик~· тнrнун З<І собою. Та :\ІИ ш· :\ІСJ!'.1ІІ з:~. 

;~Cpif\UТII СН, UO K<lllfT:lll іШОВ ВІІерсд ііО\ІУ ТЇ.1ЬКІІ HЇ:.t,LІ::\tOIO 

.lOJIOI'OIO. Дно ІІЇдІЮСІІ,lО СН ЗІІ<ltІІЮ Н І'Ор~· і ЩІ .1ЇCT<lH3.,1JI 

рукою ІІОНер:ХІІЮ. Часто :\ІІІ ОUХОДІІ.ІІІ ВІІСОКЇ ска:ш, ІІа Ю..:ИХ 

<.:ІІДЇ.llі HC.l1ІtІL'3Hi раКІІ, СІІІІШІЮЧІІ СЯ На СВОЇХ ІІаіі.1ОВШІІХ 110· 
r·:1X і С.'ІідНЧІІ нас СВОЇ::\Ш ОЧЮІ:t. 

В ,·,.·~ XIHI.liO ІІl'рСд ll<l.'\111 рол.:рІІ.І<ІСІ, J,('.llll\~1 JIL'ЧL'!"i:i, 

НІІКОJІі\і!.; Ct'JЧ?.1 ~Іі:l.lЬОВІІІІЧІІХ СЮІ."І і З<ІСП'.Н'ІІ;І В\Нl.:І~\111 111.1· 
h0ДНІ1.'\ІІІ рОСТІІШІ\ІН. 3 р.ІЗу Н()ІІН НІІда.1аІ:І• ТС\ІІІОЮ. (ОІJЇШІІі 

с'ІУЧі ,\~ аіі ·hC З:\НЩ?р.'ІІІ. КшІіТШі Нс.'\Ю ніііІІІr':І .10 Ct'fK'.1111111, 
с1 \ІІІ :ііІ 1!11~1. 1\\ої ОЧІІ ІІрІІНІІІ\,111 OCTaTOtНfr) .1· с.~Ї Іі.Н'.1Н,1ІІО.і 

Te.'\IIIOT~t. Я :\ІіГ fЮЗрЇЖЮІТІІ .1\'1\11 ДІІНОГ.1fІ.1Ш!'; CP)UJ!iB. СТО· 

~!І ІІІ Х 11:1 І'р<ІІІЇТІІІІХ Ol'IIOBa:X, Н К ТНіІ\Кі І\0.1Ю:,; fl:: Т ::~h:aHCJ.:..IIO.I 

;1pXiTl'I,T\ рІІ. Чо:-.1~· HUIII ІІровідІІІІІ\ З<ІВіВ і!~ І·.' С.Ю;Ш. }; СІ;ОрО 

дr'ні:t;1!~ '· н М11 віііІІІ.ІІІ н :Ji.ll'.lyuІІн~· і т~·т І;Рніr:tІІ І ЇІ:\10 за

дерm.уючІІсJ, вказан н:І щос1. своЕю рукою. ПрІІГ.1stдаюtJІІСЬ 

б.шзше пред:-.1стовн н побачнв ве.шчезну сt:трш~· .• 1t!:н.·ко 
більшу від сеї, що знnходн.1ась на Навті.1юсї. Я нрІІіі111оn 
до неї дуже 6-ІНЗЬКО. Впна прІІрОС.lа до І'р:н:ЇТІЮЇ П.ШТІІ і 

ІІа самотї розtшну.1а сн така серед спокійнІІх вод печері. 
Я обчнс.шв нриб.1нзно єї в:try на 600 фунтів. R Т:11\ЇІі острtІ· 
ЗЇ МОГ.lО бути ДО 30 фунтів ~ІЯСа. 

КаІІіТаІІ НС:ОоЮ ОЧСВН.ЩО ЗШІВ 11р0 ІІ~Ї і ЩШ якусt. ОСО· 

6.1НВШ\' нрнчнну нерсконати ся про єї дїіісmJіі стан. Че· 

rепахн бу.1н відчивені і капітан встромнв свііі кінжа.1 
nІJ:\Іiif\ НІІХ. !IlOU ЯОНІІ Hf' ЗLJtiJIНIІ.lH СЯ. 0Піс.1Я ПідНЯВ рукою 

)JJ~Cн~· :\І<lНТЇЮ, ЯІ\3 RІ\рІІНа.1а Нt!.'ІИЧ~ЗНУ \ІY•JU,1IO. [1.):\ІіЖ .ЗВО· 

ЮШ Я ІІОб<t•ІНВ одну свобізну пер.1)' завбі.1ЬШКИ 1\ОКОСОВО· 
го оріха. Еї круr.1ава форщt, дос~о:она.1а чистість і ч~·довий 

110.:шс..: надава.:ш їіt неоt~їнену вартість. Пірваний еї видои 
Я RВПрНМИВ СВОЮ Р!'Ку, щоІ)н ЕЇ ВЗЯТЕ, ЗВ<lіІ\НТВ, або ХОЧ 
.J.ін:нпн ся Однак капітан ззеrж~я :\іене і яитяrиувши 
скоренько сві!"t кінжа.1 неначе приказав :'.tуш.lЇ з~крнти nе
редімною сей неоuінений сJ\арб .. Я ·зрозумів· капітана Не мо. 
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Він .1ншав єї в сnокою, щоб вона що року збі.1ьша.1ась в 

оGємі. я ~-..~ннв ЕЇ вартість на 10 мілІонів франків. 
П·) десятьох мінутах каnітан Немо Ш\ГJІО прнстанув. 

Я ду.мав, що він хоче вертати ся; однак він nриказав нам 

своїми р~:ками сховати сн в nечерну заг лубину і одною РУ· 
Jюю показував в сторону води, куди мн звернули наші очн. 

Пять ярдів від нас зявнла ся тінь і зникла. Мене про· 
шибнула гадка про .1юдоідів. та сим разом я помнляв ся. 

Був ее живий чо.ювік, інднєць рибак, я1ші1 т:ршїшов 

сю.з.н розг.1янупt ся зіоt жнивами. Я бачив ііого човен кі:н. 

1\З стін над iioro го.ювою. Він nоринав і виринав без ш~

rестан~~:у. Ка:-.Ішь nривяз::tннн до його ніг помагав ііому тнм 

скорше занадати ся nід воду. Діставшнсь на дно ко.:ю f,. 

ярдів І'.1убо~о:о rибак nrи~~:.lякав на ко.1їна і нановияв свііі 

:\1ішок остr11гамн. Потім ви.1азив на верх, висІ1Ш1Я їх і нанп· 

ІЮ 1\ОЧ\ІНЗН ту С3М~1 онеrаuію. 

Водо.1аз не бачив нас. ТїНІ, ска."tі хоrон11.1:1 ІНК ІІерt':L 

,~юго 01\ОМ. Внрочім чи ~tir ссіі бідачшш nодумат11, що 

т~·т nід водою с.1їдять за його ryx<t:-.ш такі С<І:\Іі .1юдс1,кі 

істоти. НІ\ і він. В сей сnосіб він витяГІІун н:t веrх кі.11.1..::1 

:\ІЇІІІІ\ЇН ОСТJнtГ, о..:щак НІ..' бі,lІ>Ше НК Дt:СНТІ> за КОіКДІІ\1 раЗО\1, 

t>o вrІІходІІ.lось йому кожду остриг~· віддир:тt нід Cl\rt.ltt
дn ЯКОЇ СІІ.lІ>ІІО IIJЧ!pOCTH.la. \ 1\Ї,lІ>І\0 СІІХ остrю· 1\е 1\tC\,10 
ж:Ідtюї 11сr.1и н собі. не тяжко вп1.1.атн. Я с.1і.д11r. зn iioro 
rу.ха~ІІІ; вошІ t>у.:JІІ рсr~-_,нrні і через нів годІІНІІ нїчоrо не 

11сrсшкаджа.10 iioru роботї. 
Я І!ОЩ!Н \lif\1.' ІІрИННІ\аТІІ ."lO сеГо НІЦfJВІІІШІ. \-:(),'1\1 ІІ<ІГ."ІО 

lttдllt:ltl• зннurушtш ся нсrе:тк:н!ІІіі і о:оrсю.tю !lІІ.l<НІІН :~ 

ВОДlІ .'10 ЧО\111:1. 

Я ~~pu:i~':-otiв ііnго пr:1х. Вс.llІК<І тЇІІІ> 3ЯUІІ.1<1 сн с:н1с нал 

нrІШІС.lІШlІМ нодо:Іазn:-.І. Б~ї~ cr І\О.1М1СЗ.lt,шІіі .110.10Їд. з 
nrІІІtl'TІt :\ІІІ пч \\ЩІ і ро? я в lСІІЮІ ротом. 51 занЇ:\І і в ні.1 стр:tх~·. 

і не :-.1ir р~'ІІІІІТІІ c·t. 

Нен<tсІІтшtіі 11отвіr н.1І1В до Ittд11ilusІ, ЯІ\ІІ(t ~.:нн~·в ся на 

бік. щоІ>ІІ нте•tи перед вечJІJсзншm •истна:\ІІІ. Tn :•ю.з.аї:~ 
влаrив свою жертву• х юстом по rr~·дex і nов:t111в 11:1 зс· 
:\1.110. СШ.'І\:1 тrctJ;Іl!l кі "11:1\<1 XBI1.ll\H. Людоїд звеrtІ\'В ся і 

обеrтаючн ся .хrебто:-.1 в .z:.~·,аину зnбиrав ся до своєї ж~р

ТВ\1. С<t~Іе тодї я tюб<1•t11в кnпітана Немо. як він зіrвnв ся 
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НіІ рінні ІЮГН І 3 1\ЇІІЖ<І.lОМ 8 руцЇ 1ІУСТІІ8 СН llpUCTO .:1.0 .liO 

;юї.з.а готоннй ZI.O борбн. Ко.щ .1юдоїд хотїв нжс нерстяти 
жертв~· свою ш. двое, він nобачив свого нового нротнв

ннюt і обсртаюч 1сь горі хребтом кинув ся на капітана. 

~·• встроІІО!В свій кІнжал в него. 

Я !J·tч\' ще Tt!Іtcp ІJо:юженt: ка11ітnна Немо. Вів сноєю 

1\!'l'III\OIO ІІОСТ<ІІЮЮ Ж..:ШН 11<1 .ІЮ:І,ОЇ,J.іІ і 1\О,Щ ССЙ ВС.1НЮ1Н 

"'ІІ!Пі rи н ІІОС.1Їднс. xaniT<ili ulІІСJ.;<інІІчrш:о.І рухом Іtодав ся 

в fіік і встромив свііі кінжа.І н него. Та борба CH~f не скін
І<И.1<1 СЯ, З В ДЇЙ, 'ЮСТІІ ЩОЙНО ро:ШО1Jа.1<І СН. 
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Людоїд здава.1ось ревів, СІ крон rrотоІ\ом п.1и.1а з і\огv 
рани: Море зачервонї.1о ся. і' через .. нього не мож бу.1о'·ба
чити нічого. Та скоро ми побачили капітана, ІІОВИС.1ого на 
одній п.1етві, зt:~вдаючи удари оден за другим, та жаден 
не був смерте.1ьним. 

Борба .1юдоіда так схви.1юва.1а море, що здава.1ось 
ска.1а завмить ся на мене. Я хотів ітн в поміч капітановн, 

та неначе вкопаний на місци я не міг рушити ся. 
Я бачив дІІJ\е· око. я бачив всі фази страшної борбн. 

Капітан впав на зем.1ю, вннерІ-Іений вс.lІІІJt.>:шою масою. 
опертою на нім. Щоки :Іюдоіда розтворн.1и ся, як пара 
фабричних ножнць і бу.1об теnер по капітановн, якби н~ 

скорий рух Неда, якшї своїм острим гарпуном приnr-rнr1в 

борб~\ 

Кров так і рвну.1а зі С\tерте.1ьної рани. Людоїд вив ся 
в страшних судорогах. бо вnравна рука Неда не хиби.1а 

своєї ці.щ. Поцї.1ениіі в саме серце він корчив ся nеред 
неминучою С:\fертню. а рухи його счвни.1н такнїr янр води. 

що від сього Консе.1ь пова.111в ся на зем.1ю. 
Та Нед Ленд. освобод11в юшітана. якнІ1 сеїічас r,.>біг 

до Індшїшt, перетяв його шнуроІ\. і взявши ііого на свпї 

рамена вннїс на поверхню вод11. 

Ми всї трн піrїtшш за І:JІ\І і вибав.1сні чудом д.іста.1и 

ся до rтбаІ\ового човна. 

Найперше капітан Hc\to ст~рав ся nривернути нсщас.ш
вого чо.ивіJ\а до пштя. Я яірнв, що ее йому не вдасть ся, 

хоч мав надїю. uo Інднєнь не довго був nід водою; ті.1ью1 
удар хвоста \tіг бути фата.1ьнні1. 

На ІШlСТ€ воміч юшіт:ша і Консе.1я нрнверну.1а житє. 

а в с.1їд за тн:-.1 і свід,О:\.Іість нещасному. Яке мусіло бутІf 

його зд.Іtвованє чн nерестрах, ко.1и nобачив над. собоІ() 

чот11р11 го.1ові :'\юсяжні! А нонад все що він nодумав, коли 

каnітан Ною вийняв з кишенї торбннк~, пеrсл і всунув в 

його рук~-. Сю :\Ш.1остнню nриняв бідняга тремтючою ру· 

1\ою. його здивовані очн ;овори.1и, що він не знав. кому 

він завд.яч~·є своє щастє і своє житє. 

н~ знак каnітана мн верну.1и до печери і nоступаючн 
r1їдом верну.ш ся д.о човна. Діставшись раз на човен ми 

ПОЗНЇ:\іа.1И З ГО.10В :\-ІОСЯЖНі кулі. 
Перші с.1ова 1\.аnітана б~·.1и звернені д.о Ю.шаднйня. 
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- Дякую вам, шше Лек;~, - сказав він. 
- Се бу.1о в відn.1ату, - відnовів Нед Ленд. - Я 

tіИНен був вам ее. 

Значучніі ;>tсміх показав ся на устах капітана. 
- Вертаемо до Навтіпюса, - сказав він. 
Човен .1етів nонад фнпі. Ло дорозі мн nобачН.1h ще 

rpyna .1юдоїда, плаваючого на поверхні. Консе.1ь днвнв ся 
на него з н~учннм інтересом і я nевен, що він зnчнспнв 
ііаго до належної йому nороди. 

В той час. як я оглядав сю бездушну масу, цілнА до· 

JCH такнх зLвірюк морських зявив ся довкруги нашого 

човна. Ноша кинулись на трупа і дерлись між собою за КУ· 
снї мяса не завважавшн нас зовсім. 

Піu до деннтоі ми знова оnинипн ся на Навтіпюсі. Так 

роздуі.~ував я ще раз над тнм всім. що нам притрафнпо си 
н ви11раві до острова Манаар. З того замітив я дві річи. 
Перше, вс.'ІІJку відв:1гу канітаІІа Немо, а друге, ее його за· 
\Ш.'ІОВанє до .'Іюдсьюtх сотворінь. перед якнмн він сам 

втїк під воду. Виходн.1о, що чоловік ccrr ще не розбив 
І!Ї.1КОВІІТО СВОГО серЦЯ. 

Ko.11t я дї.шн ся з НІІ:\t сн:о.•н моїми спостереженямн, 
він відновін піднесеним тоно:-.1: - Сей ІндІtєць, пане. є ме· 

шканце:\t nсрес.1ЇдУ•ВаІІої і гноб.1сної країни; і я nочуваю 
СЯ ОДНІІ:\1 З Т:\КІІХ ДО :\ІОІЇОГО ІІОС.1ЇДІІОГО І:і;~ДІtХу! 

РОЗДУЛ lV. 

ЧЕРВОНЕ МОРЕ. 

Дня 29-го січня ми стратили з очий остров ЦеАпьон, і 
Навті.'Іюс n.'Іttвучи зі скоростію 20 миль на годину віхав в 
1ябірннт кана.1ів, які відділюютІ. rрупу островів Малядивів 
Rід rpynи Ликкаднвів. Він nбn.'Іинув кnрапевнА остров 
Ю.'Іьтан, відкритий Васко·де-Га:\tnю п f'ОІІЇ 1499. Ми пере
п.'ІІІ.lИ вже, 16,220 ми.'Іь від нашої :...tхідноі точки в яnонсь. 
;.:ім морю. 

На другий день, ко.1и НавтілюС' вишшнув из nоверхню 

~юря, мн не бaчttmt жалноі зе\f;JЇ. Він плив в північно-схід· 
нім наnря:-.tі між Арабією а індиї•ським півостровом ~о 
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моря Оман, вхоJІу до 11еr~ького зн.1нва. Куди ІГJС тtп~р 

поиезе Навті.1юс, ніхто ~. нас не міг сказа'tи.. Канаднець 
був Ауже цікавий, h:уди виї;х,е наше судно з перського за

лив~' і з таким заrІНтом звернув ся до мепе. 
- Мн їдемо тудІІ, КVЛІІ ионесе нас уяв·а каnітана, шше 

Нед. 

- Уява його не може заиест11 11ас да.1еко :tиідсІІ, -·
сюJзав К<ІНа:tІІець. -- Перськніі ~н.1ив не мае ні;х.ІІ.1Іtв~· і 
КО.lНб МІІ ТаМ і ~аП.l~І.1И, ТО ІІеЗ<ІДОВГО ЗВідтам і ВНП.lННеМО. 

- Тоді ми вернемо ся, пане Ленд; шtколнб знова Нзв· 

ті.1юс хотів побачнтІІ Червоне моr~. то одІІНОІ<а гюрога . 
тудн ее nросмик Ба6-е.1І·-Маидеб. 

- Я не nотребую rоворИТІІ вам. пане, - сказав Нед, 

- що Чеrвоне море € T<lK само замкненr, як і перськ11А 
за.1ив, бо каиа.1 ІстМ)'С ще не иробнтІІЙ. А h:О.1ІІб був го· 

тоннА. то таке судно, як Н<шті.lюс не відважи.:ю() ся на nе
реїзд через нього. Впрочім Чеrиоие :.tope не е по дорозі 
до Европи. 

- Алеж я ніколи не казав, що мн ідемо ІІЗЗад до 

Евrопн. 
-Про щож вн думаете остаточно? 

-Я думаю, що Навті.1юс ог.1яне береги Арабії і Єгнпту 
і в до.1ину Інднііськнм океаном заїде аж до кінчиНІ-І Доброї 
Надії. 

- І діставшись раз до Добrої Надїі, - з nритиском 

говорив Канаднець ... 
- Поїдемо в такі сторони атляніИІ1ського океана, яких 

мн ще не знаемо. О, nриятелю Нед, вас томить вже nід· 
водна дорога; чн ви вже ог.1янулн всі кінчннн чуда? Мені 
булоб прикро кінчнтн сю вандрівку, яка nrиna:ra в участь 

лиш кіЛьком. 
. 

Чере~ чотири дні аж до З-го лютого Навтілюс продов· 
жав свою nуть в Оманськім мори з ріжною скоростію і в 
ріжних глнбннах. Судно nлнло без ціпн вагзючнсь, котрою 
дорогою пускати ся в дальшу дорогу, однак мн не пересту· 

nили лїнїі Рака. 
Внnпиваючн з сего моря мн ще nобачнпн місто Мус. 

кат, одно з найважнійших в снх сторонах. я nоднВ.'ІЯВ Ао· 
го дивинА виrпяд, окружеинй чорними скапами, на яких 

сnоtНІвапи білі хатки і форти. Я бачна кpyrni моwеі з іх 
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:Jамітиими мінаретами і свіжими від зелені терасамн. Се 
rрева.10 .. 1ИW ХВИ.1ИИКу, бо НВВТЇ.'ІЮС СКОрО ЗІІИК під 80.\а• 
ин. 

Ми переіха.1и попри береги Арабіі, монотонність кот· 

рих nе('еривали то тут то твм якісь старнині руїни. 5·го 
.1ютого ми віхали л.о залива Аден і через цїлиА с.1їдуючий 
JІ.еІІь І1.1НЛИ його возами. На одному з бережиttх виростків 
розсї.1ось місто уфортифіковане Анr.1їАцями в 1839 р. Дав
нїііше місто ( е ;)~\10 tшйбогатшим торrове.1ьиим осеред

ком на берегах Арабії. 

Я був певен, що капітан Нем о •буде вертати ся назад; 

на моє здивоване він про щось таке і не думав. 
Другого дня, 7·го .1ютого, ми віхали в просм11к Баб· 

t•ль-мандеб, котре то с.1о1ю значить ,.ворота с.1їз". 
Дваіі~~ЯТЬ Mll.11> ІІІНрОКІІ іі, а ті.1ЬКИ 32 МІІ.'ІЇ дОВГІІЙ. Д.1Я 

Навтілюса при новніїt скорости переїзд не тревавби довше 
нк годин~·. Однаn: н 11росмsшу бро богато анr.1їііських і 

французьюtх кораб.1їн і перед ним11 мусїв Навті.1юс скрива
тн ся. Доnерва ко.1о но.1удня вstїха.ш мв на поверхню, та 

води иа.1сжа.11І вже до Червоного моря. 

Я ІІС ІІрОб~·в<ІВUИ наnіТІ, зрозуміти ХИМСрІІ, ЯКа СПОІІ)'· 

ка.1а юшітшш н~,ю знїхати в ссіі за.1ив. Та я годив cs1 з 

ТUКОЮ ІІОСТЗНОВОЮ НавтЇ.lЮСU ЦЇ.11\ОВИТО. (~·дно ІІр1ІІІІІНИ.10 

сяііі біг, часом держа.1ось на tювсрхшІ, ц часа~ш нори· 

tШ..:ІО і n ссіі спосіб fІ мав можність ог.1янути верхІІі і снідні 

•нtcтsr сего цїкавоr·о моря. 

8-го лютого від nершого досьвіТК)\ ми огляда.111 Мuк· 
ку, руЇНИ КО.lІІUІІІЬОГО Міста, В ЯКОМу КО.'ІИСЬ бу.10 ШіСТЬ 

нубличинх торговІfІlІ,, дв<Іііщrть шість мошеі'І, а дош<руГІІ 

якого бу.1о чотирнаtінять фортів і великий обороишtіі мур. 

Навті.1юс зб.шзнв сн опіс.1я до африканського берrп.t, 
де море zшІчио г.1убше. Tu:\t між двома струями хрусталь
ної води мн мог.lИ. через віконця в са.1ьонї нриr.1ядат•1 сн 
чудовим корчам кора.1я і величезним скалам вкритшt кон· 
po~r во,rтної зс 1е: ІЇ. lllo зn неописане видовище і ріжнарод · 
ІІість краєвидів на сих г.1адких піщаних рівнинах і в~·,,,,. 

канїчних островах! А.1с де ся ростинність проявн.1ас1, я 

новній крnсотї, nереtЮІІ<'.НІ ся мн, ко.ш Навт~.1юс зблизив 
ся до східtшх берегів. Мн пережива.щ чаруючі години в 

са.1ьонї. R ясні~r, е.1єктрнчні:\І світ.1ї підводна роспtнhість і 
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зьвірtшність творн.1а пречудні обрLІзн, яt<их tte .1еrко ба· 

чНти на континентах. 
9-го .1ютого tfіlвті.1юс знаіішоо ся в нaiitutІp.uin части. 

Червоного мрря, uшpoкirl аш 90 мв.1ь. Ко.1о попудня ми. 
внрttН)\111 на поясрхtІЮ. Я вже був ІІа ІІО~ІОС'fЇ, де за хвн.lЬ· 
ку зявни ся і канітан Нсмо. Я ност;•tюnttв сим рLІзом ВtІПtІ· 
тати lioro док.1а.'1tІ0 про ншuі шtііG:шзші ці.щ. Як ті.1Ьt\tІ 
він tюu<t•шв :-.t~нс, прнстушtв u.1Іазшс і 11одао мені цtІrаро. 

- І Но ж, шшс, нк подоGаеть с~ иа:-.1 Червоне морс? 
Чн нрнr.1шtу.щсьтr cst добре rtyдa:'.t Ного, rt~бa:-.a, зоофіТШ\І, 

губtюuшІ І1І•НЇТІШЮ1:\І і корn."Іt:ІНІ~І .1їса:о.1? Ч11 GartJІ.111 В\1 • ХО'І З Д<І.1СЮ1 ІlіЮІНі \1 іст:t ІНІ (j~Гit:Гt\X? 
- Т:tк, КІ."ІІІітан Н<.:\10, -- відІн>вів я; - а Навтілюс 

знІІмснито Ш1Щ1ЕТЬ ся ІШ та1.:у студію. Се розумне судно. 
-· Так, н:ше, po:~pllll' і ІІсдосяжне. ВоtІо н~ боіть ся 

ні стr;~Ішшх Gyp Червоного ''оrн, ні ііого стру1ї, ні піщз

НІІХ .13В11НІ•, 

- Зн11ю, пане. шо :\torc ес вважають ЗІІ ншkтрашнійше 
д.'JЯ n:tавбІt, і в с1 r:~ні хоща.1и про rІього грізні слухи. 

- Гrізні. 11::1!1~ Аrонакс. Грецькі і ршtські гісторики 
вІtсювувn.lІІСL нро m.oro зонсі:'.t непохва.1t.1ю. Страбо Г(.•. 

ворнтІ., що :-.юрс ее небезпечне, особлнво в час стезнііськи:с 

вітrів і дощсвого ссзо11у. ApL1u Едрізі опнсуюLJн 1ioro під 
імсноІ за.1ІJВІІ Колt.нум оповідnе, що богато кораблів про • 
na.1o в ііого піщ<tних .1Jзвtщях і що ніоден з них 11е смівби 
П.1ИСТІІ n ІІОЧІІ. ПіС.lЯ ІЇОГО ОЛІІСУ МОре ее Є ПрСЩ.tеТОМ ВЇЧ• 
НІІХ rуrаГ<'ІНЇВ, Засіяне :\ІНОЖССТВОМ :>.Іа.111Х, НедОСТУПІІИХ 
остrовів. Так с<t:о.Іо оповілають про нього і прочі тогочасні 
rістоrикн. 

- Із сього вндно, - відnовів я, - що сі гісторикн нї
"КО.1ІІ не п.шва.ш на Навті.1юсї. 

- Здзеть ся, що так, - говорив капітан підсміхуючись. 
- Ті.1ью1 сучасні не поступн.1и в тім напрямі дальше від 
старинних. Богзто часу взяло ім внизАти механічну сн.11у 
пари. Хто знзе, чи зз других сто літ ми побачимо другого 
Нзвтілюса. Поступ Е дуже повільний, пзне Аронзкс. 

- Се правда,- відповів я;- ваше судно випереди.~~о 
~юдс:тво о ціле сто.11іте. Велика wко.да, що тайна такого , 
винаходу згине разом зі своїм винахідникомІ 

КапІтан Немо не відповІдав. По хян.tн вІн зиоаа про· 
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АОВЖаВ: - Ви rоворн.ш ПрО ПОГ.1ИДІІ СТЩШІІІІИХ І'іСТОрІІКі8 
на небезнсІ\у ізд11 по Чераонім морн. 

- Tnl\, · - СІ\<ІЗаІІ Я, - але ЧИ ЇХ СТр<ІХІІ ІІС б)ЩІ ІІереса· 
АЖСІІі? ' 

· - Ti.l!i і ІІі, ІІаІІt АроІІаkс, ВідІюttіu ютітnrІ Немо. нкtІй 
:ідnва:юсь з11ав ЧерІюІІе море tІапnмнть. - Се, що е без· 
JІечн:Ім д.'Ія ~юдrрІюrо судна, добре і сІІ.'ІЬІю :ібудоо:шоrо, 
ЯІ\С ЗОНдSІ4}'t! СІЮЮ ІІСВІІіСТЬ СЛУХННІІіfі ІНІрі, СС С&ІМС ІІред· 
стан.1и.'JО Go•·nтo небезпек д,т1я старишшх вітрnІ\іu. Унвіть 
собі nерШІІХ МО!НІІ\ЇН і ЇХ КОр3бЛЇ, зроu.1СІІі 3 ДОЩОІ\, СІІО· 
Е'ИІІХ rі1ЗОМ ПJ.lЬ~ІОІJІІМИ ІІанурnr.ІН, і ВИС'-І3РОВШІІІХ ТОВЩеМ 

морського ПСіJ. Вонн 11е мnлн ніяких інструментів і п.1н.щ 
ТаК ШІІ!~ІШІШІ. В ТаКІІХ усліВЯХ ІІе треба д111ІУВ3ТІІ СЯ 1111· 

слеІШИ'-І rозбІПІ\іІ~t. А.1с в наwнх tІncnx пnроходІІ не ~Іnють 
ЧОГО UOHTII СН ІЗ СЇ~І ІІрОСМИКу. f<:ШіТШІ і ІІ:JС<Ііt\ІІ;ЧІ 11~' 110· 
трсбуюп ск.1nд:tт1t жертв бог:~м перед своЇ:"ІІ відїз;щм, 3ні 
не nотrсбують ДНК}'Ві1ТІІ СИМ боГаМ В fШіібJІІІЗШІІХ CRHTJIHЯX 

за UH1C•111DY їзду. 
- Я годжу rst з ІІіШІІ, - підк:~зnв н. - Парn вбила всю 

вдячність в ссрннх ~юrяків. А тепер, nnнe 1\nпітnн, ко.1н 

ВИ ЗRСrІІ~',1ІJ СВО/О OCOU.'IItBШ)'· увnгу lfa ее ~юре, ЧІ! не МО· 

ГЛІІб ПОЯСИІІТІІ \ІСНЇ ПОХОДЖСІІЯ (ЮГО Іі:ІЗВІІ? 

--- Маою кі 11>1\;-t ІІояснснІ, сего Іlрсд~Іета. пане Лrо

ІІ<lІ\С. Пос.1ухаіітс, шо ІІРС' ес го1юrить одс11 .lЇТОІІІІССІtЬ з 
Xl\t. віІ\J. 

- Л.~·жс r:-~до. 

-- Ссіі нїкишн1 ІІІІСJЮl говорить, що назва сего ~юря 

вніішда від Жtt:tiR, ко.111 в ньому зrнІІув Фnrаон, нкиіі го· 

иив зn Жнда:о.ш. 

- С~ ІІОСТІІЧІІС ІІUНСІІСІІ€. К3ПЇТ3Ие Нсмо, -- ВідПОВіR Я, 

- та воно мене не идоводя~. Я пнтаю вас про ваш осо-
бистнй ПОГ.lЯД. 

- Ось він, ІІnие Аронакс. Піс.1я моііоrо пог.1яду річ 
ІІОЯСИЮ€ ЗИ3ttilf€ ГСuрСІtСЬКОГО CJIOBa "МдоМ"; КОЛИ СТ:ІрИН• 
ні люд11 да.ш моrю тnку назву, то зробили ее з ОГJJЯду на 
Aoro особ.1ившу краску. 

- /" rteж до тепер я не бачив ннwоі води крім cet 
Ч1tСТОЇ і щ)озороі. 

- Так, але J<оли мн приідемо до самої заІ<утинн зuи· 
8)', то побачимо та~ таку краску. Я прнrад)10 собі, що 
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раз бачив t1 за.1н1 Тор 3оІСІм ІІерв.:>наtА, npaa»tae море 
кроан. 

- І вн певно виводите сю краску ві.1 мікроскопічно! 
wорськоі ростннн, яка внклнкуе такс ара•І••е. 

- Не ннакше. Можливо, що 1111 ІІобачнмо іх, колн 
Аопливемо до Тор. 

- Так, капітане Не"Іо, ес вже не arepwиA раз ан пере· 
п.1иваt:тс Червоне море сиоіи Н:~вті.1юсои. 

- Ні, ншае. 
- Поз:~як ви говорили перед хнилею про 11ерсправу 

Жидів і ю1т:1строфу Фараона, fl спитаабн вас, ЧІІ не б:~чнли 
ви на дні морськім с.1ідів cero rісторнчиоrо ф:~І<Ту? 

- Ні, наис; і то з доброї прн,анин. 
-З якої? · 
- Тому, що в місцн, в котрім переходив Мойсей, 

тіль"и піску, що всрб.1юди смі.1о можуrь кунати свої ноrи. 
Зрозуміла отже річ, що для Н:~&ті.1юс:~ з:~ м:1.1о там води. 

- А про с:~мо місце? 
- Се мicfte знаходить ся троха вшне сусзса.коrо про· 

с~шка, в якім д:~tшійше був лнмаи, ко.1н Черпоие море 
розлив:1.1ось ще до Со.1оашх Озер. Тепер, 'Ш перехід сей був 
~~удом, чн иї, Жиди перейшли туд:1, щоби дістатtІ ся до 

обіцяиоі зсм.іі, :1 ар!.Іія Ф:1р:1оиа ЗГНІf)"\.13 саме n тім місци. 
По мо·ш rnдц'і розкопки в тім місцн принес.1н6 и:1 денне 

rвіт.1о вмнке ЧІІС.1о збруї і інструментів ЕГнпетського по

ходжсия. 

- Се очеваадиn річ, - відповів я. - Для С:l'ІОЇ иnуки 
треба вірити. що сі розкmlКн бvдуть м:~ли місце Т:l~І скор
ше чи пізиііfше, 1\ОJІІІ повстануть там нопі міста по укіи· 
ченю будови каиа.1у Суез. Канал ссіі оди:~к буде безвар

тиші для Навті.1юса. 
- Дуже мож.1вво, однак користинА для ці.1ого світа, 

- екззав капітан Нсмо. - Старнині народи добре розуміли 
'іаптість т:~кого полvченя Червоного моря з морем Сеrед
зе,шим д.1я торговельних цілий; ті.1ьки вони не дvмалн 

про бvдовv к:~иа.1\', а хоті.1н ЗЛУІЧИТН Ні.'Іь з море'-' 1 коли 
:мnжиа вірити траднції, то Се~остріс мав почати будову 
тnкnro каналv. яюв't по.н·чнвбн Ні,'Іь з Чеnвоиим :\Іорсм. 
Пенною річн~ е, що 615 літ перед Христом Некое рnзпоч?в 
кана.'! ::.: ріки Нілю через рівнину Єrипту до Арабії. Продов-
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жав сю роботу ДарШ. син Гістасnесt~, а скін•tна мtбуть 
Пто.1ьомtn 11. Страбо бачна на ньому кораблі, нкі з прн. 
чннн с.1абоrо нnхн.1у каналу АО ЧерІоtюrо моря могли 
корttстатн з нього тільки через кілька міснttіа tt pot,i. СеА 
канал від11онІдав ~сім аниоrаи торrоL1ї до часі• АІІТОttіна. 
Через tticкoul злснntІ треба було Aoro tюкtІІІ)'ТІІ. На приказ 
Ка.1їфа Омирrt відбудовано Аого, та ЗІtова зtшщено ІІа прн· 
кnз Kn.iiф:t A.1t.-Mat1copn, якнА хотїв ь cen спосіб уtІемо· 
ж.'ІtІВІІТІІ .1остлну• нроuіиtІтів дJIR Магомеда беtІ Абда.1и, 
яtшn ~юбни npoтtt него реио.1юцІю. Підчас ннпрnвн до 

f:ГІІІtту илш rенсра.1 Бонапарте вІдкрttв слїд11 будояtt в 
сусзсt.кііі п~·стшш, де Ві'' мало не пожив смертtІ через 
доtа.шв мори 11 місtш. в якім стоии таfіором Moiicen тому 

ТрИ ТІІСЯ 1 ІЇ рОІ\ЇИ НАЗад. 

-- Чоrо однаІ\, каnітлне. не сміJІІІ старшІІІі народн ніл
прІІІІЯТІІ, і~ІСІІІІО З.1уІШ МіЖ ДООМЗ МОрtІМІІ, ЯЮl СК0рОТІІ.1аб 
дорогу :J Krt.1iзy до fшшn, сего докоtІуе з yctaixo~ М. Лес:
сепс. Незадовго він перемІнить Афрнку я ве.1нчезнніt остров. 

- Так, tt;шc Арnнакс, ВІІ маете нрнчнну горднтн cn 
своїм краином. ТіlІ\ІІіі •tО.'ІовІк nрнноснта) більше чести сво· 
А ому 1\раеин, •шм uе.111кі кшt ітаtІН. Він но чан сю роботу, 
серед нехітн і ttaC'-tixy, тu rенїя.1ьttЛ його яо.1и тріюмфуе. 
І су~шо нодуматtt, що nрацю, Rка повнtша б)\1а бутаt між· 
народ11нм піднрнемством, дояершеtю заходамн і снерrfею 
одttого •ю.1овіка. Честь і с.1ава М. Лессепсовн! 

- Так, с.1ана ве.1аtкому горожаннновн, - відnов:в я 
~. . -.аsнй настроем, якнn промовлив з капітана Не мо. 

а1ую однак. - говорив він д~мьше. -- що tte мо
,к~ rr~о.:рt:нестн вас через суезсt.І\Ніі кана.1. Та ВІІ побачите 

ве.1ttку пристань Порт Саііда завтра, к0.111 ми будемо в 
Середземнім ~юрн. 

-- Сере.ІJ.j~~ше море, - ск.'Інкнув я. 

- Так, пане. Чн ее дивує вас? 

- Днвуе мене, що ми будемо там піс.1я завтра. 

- Чн так? 

-.Так, каnітане, ХОLІ R не повннеtt дивувати ся нічому 
від часу мойого побуту на Навтfлюсі. 

- А.1е пpttчttнa тоrо зднвоDанн? 
-· Мене поражае ся с:траwка скорість, з якою ви дум• 
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Ете nере;tетітн морем довко.'Іа Афрнкн стан~'t'І'Н за А8І 
днн в Середземнім морнІ . 

- Х":'ож сказав вам, що мн мусимо опливати Африку, 
nане? 

- Коли Навті.1юс не може плисти по сухій зеuн і 
nерелетіти nонад wиАксuо .•. 

- А nопід ню, nане Аронакс. 
-Попід ню"! 
- Так, - відповів капітан Немо спокійно. - Давно 

тому природа устроїла собі дорог~' попід сю шийку, по· 
верх котрої довершує тепер чо.'Іовік. 

- Що, така дорога істнуе? 

- Так, підземна дорога, котру я назвав арабським 
тунелем. 

- Алеж шийка - ее самі піски. 
- До п~вної глубинн. Але 55 ярдів під піском почи. 

нають ся тверді скали. 

- Чн ви відкрили сю дорогу принагідно, - питав ся 
я щораз більше здивовnниА. 

- Через нагоду і лумане, пане. - І думанем мабуть 
більше, як случаем. Така дорога не тільки k'rн~1E!, але я 
навіть користав з неї кілька разів. Без неї я ніколи не 
пускав би ся на небезпечне Червоне море. Я завважав, що 

в Червонім і Середземнім морях живуть деякі роди рнб, 
зовсім ті самісенькі. Знаючи ее, пит~в ся себе само,~о, чи 

немож.тшва яка комунікація між сими морями. Ко.1иж яка 
є, то вода мусить стікати від Червоного моря до Серед
земного, бо такий є нахил між ними. Одного разу я на.по· 

вив риб коло Суез і позначив їх мідяними обручками. 
За кілька місяців я злопив кілька таких назначених риб nри 
берегах Сирії. В сей спосіб доказана була комунікація між 
двома морями. Опісля я шукав за нею, доки еі не віднаА. 
шов. Скоро і ви переконаете ся про істноваме арабського 

тунелю. 
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РОЗДJJа V. 

АРА&СЬКИЯ ТУНЕЛЬ. 

Того самого вечера Навтілюс плив на поверхии моря 
зближаючИсь до арабських· берегів, Я побачив Дже,цу, 
важне торговельне місто для Єгипту, Сирії, Турціі і обох 
Індій. Я вндїв його будv.нки, кораблі, малі хатки бедуїнів 
та скоро все те вкри.1о ся вечірним сумерком, а Навтілюс 
скрив ся під водою троха фосфориз)'оочою. 

Слідуючого дня, 10-го лютого ми бачмн кілька паро
ходів пливучих проn1 нас. Навтілюс знова скрив ся пі.
воду, але к ):ю полудня знова виплинув на верх. 

Я разом з Конеелем і Недом вийшли на поміст. Беріг а 
східній стороиї :Іедви ззрисовував ся в млї. 

Ми спершись на човен говорили між собою. Нед Лен..t. 
доглянувши щось иа мори звернув ся до нас з запитом: 

- Чи бачите там що, пане? 
- Нї, Нед, бо в нас нема таких очий, як в вас. 

- Дивіть ся добре, - сказав Нед. - Там, - вказу· 
ючи рукою в праву сторону судна, - видніеть ся якась 
маса рух.'Іива. 

- Безпереtшо, - сказав я по добрій увазі; - я бачу 
щось похоже на якесь довге чорне тіло. 

І дійсно незадовго предмет ceft прип.'Іив до· нас н;; 

одну милю і внr.1ядав як ве.1ика піщана .'Іавиця, поставле· 
на на водї. Буtв ее ве.1ичезний дюrонr. 

Нед Ленд дивив ся на него з ве.1нкою жаждою. Руrка 
його бvла готова кидати гарпуна. Здавало ся, що от він 

сам кннеть ся в воду і розпічне борбу з ним. 
В сій хвилн появив ся на помості капітан Немо. Він 

побачив дюrонrа і роз~·~іючи настрій Неда сказав до ньо-

го: 

- Komtб ви держа:ш гарпун в руці саме тепер, пане 
Ленд, то чи не загарілаб від нього ваша рука. 

- Певно, що так, пане. 

- І виб не пожаловалн вернуrи ся хочби на оден день 

110 свого рибацького ремесла, щоби зловити ''его сс.авцtІ 
морського. 
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- Нї, не жму•авби, пане. 
- Колн так, то пробуйте. 

-·. Дякую, - сказав Нед Леид, з горіючнми очима. 
-· ·Тільки радЖ)' ваи д.1я свого власного безпеченьства· 

ие хибити сеї зьвірюки. 
-Чи дюrоиr иебезrsечний в атакованю? - спитав вже 

Я СаМИІЇ. 

- Так, -- иідпоиів канітан. - Часамн зьвір кидаt!н• 
ся на атакуючих і переttертае човен. Але пан Ленд сего не 
боіть ся. його око живе і певна рука. 

Тодї саме на поміст внйш .. ю сімох моряків німих і 

непорушюrх. Оден з них ніс гарпун і шнур. Здоймлеио 

човен і спущено на воду. Шість веслярів сі .. 1о на свої місця, 
керманич в однім кінци, а Нед з Конеелем і зі мною в 
другім кінци. 

-·Чн ви не ідете з нами, капітане -питав ся я. 
- Ні, пане і бажаю вам тільки доброї забави. 
Човен віддалив ся прямо; в сторону дюrонrа, який 

плив в віддалсню двох мнль від Навтілюса. Зближивwись 
до зьвірюки човен звільнив бігу, а Нед стаиув готовий до 

атаку. Гарнун, якоrо вжнвають до атаків на китів, е nри
чепленнй до довгого шнура, якнй ранений зьвір тягне за 

собою в море. Та снм разом шнур був довгий тільки на 
20 ярдів і був nривязаний однім кінцем до бочки, яка ма
ла значчти на воді рухи раненого дюrоиrа. 

Я с1·анув і пильно елідив противника Канадийцевого. 
Дюrонr е дуже похожий до мажатіна. Ті.'Іо його е nодовга
сте і кінчить ся довгим хвостом, а широкі плетовки мають 
подобу пальців. 

Сей дюrонr, якого Нед Ленд хотів атакувати, був ве· 
лнчезиих розмірів. Він був довгий на більше чим 7 ярдів. 
Здавало ся, що він спить на фн.11ях і ее додзвадо надії на 
скорий кінець нашого польованя. 

Човен зб.1ижив ся на шість ярдів. Я встав до половнни~ 
а Нед Ленд подавшись троха взад вимахував гарпуuіом. 

Нагло дав ся чути шиплячий звук і дюrонr зник під 
водою. Гарпун, хоч кинений з великою силою, здаеть ся 
вдарив ті.1ьки воду. 

- Прокля-rнА, - закричав гнівно КанадиецьJ - я не 
трафив його! 
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- Ні, - сказав я; - зьвір зістав ранений, дивіть ся 
tta кров, ті.1ьки ваша збруя не впя.1t1.1ась в Аого тіJІо. · · 

- Мій гарпун, міА гарпун, - кричав Нед Ленд. 
Моряки веспува.лн впереJJ до бочкн. Діставши назад 

'гарпун ми пустились зиова за зьвірем. 
Сей поспідиий виходив на верх час від часу за возду

~ом. його рана не ос.ла(\.ля.ла і він гонив вперед· з- ведикою 
скоростію. Човен мчав його с.1ідом. Кілька разів він збпи. 

зив ся до нього на кілька ярдів і Каиаднець був вже го
товиІUІ вдарити, а.1е дюr•)ИГ наг.1о поринав і иемож.1иво бу-

·"о дістати його. • 
Можна уявити собі пристрасть, яка ворушнла Недом! 

Він обсипав зьвіра найордииариійшими прок.лоиами. Мене 

вже поча.1а іритувати ся ~'n"еча дюrонrа. 

Ми пер~с.1їдува.ли його без віддиху цілу годину, і мені 
здава.1о ся вже, що ми не ЗJlовимо його. ко.1и нагло зьвір 
кинув ся з nімсти на наш човен. 

Такий маневр зрозумів Канадиець. 

- Стережіть ся, - він закричав. 
Керманич також щось сказав своею мовою до вес.1ярів, 

nевно, щоб бсрег.'Іись. 

Дюrонr nриб.'Інзив ся на яких 20 стіп до човна, задер· 
жав ся і вітрив воздух своїми ве.1икими иіздрями. Потім 
кинув ся на нас. 

Човен ие міг втечи nеред ударом і до половини ви
вернений набрав найменше два тони води, яку треба було 

вичерnати. Та завдякІІ керманичеви ми не nеревернули ся 

з човно:-.1. Нед Ленд нричепившись до боку зьвірюки ча

стував еі своі:о.І гарнуиом, яка вхопившись край човна сво

іми зубами nідня.1а його в гору. Мн поnеревертались одеи 
на другого і не зна.1н, чим скінчиласьби бу.1а с~ пригода, 
якби за.,.:нt rиА Канадиець не проко.1ов був своїм гарnуном 

rамого серця дюrоиІ"а. -
Я почvв скригіт зубів зьвіра, який :\ннк разом з гар· 

11уиом. Однак бочка виn.1ину.'Іа скоро на верх, а за нею і 
сам убитий дюrонr. Ми скоро вnорядкува.1и човен і по

тяпtу.'ІИ за собою труnа по воді до НавтіJІЮСа. Треба бу.1о 
великої сили, щоби витягиутн його на nоміст Наотілюса. 
Він мусів важити иаАмеише 10,000 фунтів. 

На друг'ий день. 11-го .лютого додано до заnасів Нав-
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тї.1юса зиова дещо свіжої дичини; пере.1ови.1и ціле стадо 
морських ластівок, які сіли из 1-fавтілюсї д.'ІЯ сnочинку і 
кілька дозеиів диких качок з Нїлю, яких вважають вели

кими .1ЗСОЩЗМИ. 

Човен не МІІ' втечи nepe,11. )'.ІІ.аром. 

Коло 5-тої години вечером появи;Іа ся из nівніч кінчи· 

ка Рас-Магомед. Ся кінчина е найдальше висуненим місцем 
каміниетої Арабії, між суезським залипом і залипом Акабаr. 

баr. 
Навтілюс протискав ся в nросмик Жубаль, який знова 
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11ровадить до суезськоrо за.1иuу. Я бачив ·шразно ашсоку 
ropy, спинаючу ся ~ІіІК ..1вома за.1ивамІ1. Бущt ее гора 
Синаіі, Н<І uершку котрої М011сей баtJИВ Бога. 

По шсстій годині зnнанува..1а темнота, а з нею і тІtWИ· 
на, ІІсрсрtШ<НШ часами ті.1ьюІ криком пе.1іканів і нрочих 
нічних птахів, або ударами филь об скали і неда.1екі бе
рсгн. 

Від осІ.:-.юї до девитої Навті.1юс крив ся під нодою. 
Пісдя ~Іойого обчнс.1еня мн мусіли бути близько Суезу. 
L:ерсз вікон:..~.я н са.1ьонї я бачив осноuи скал, исно осві
т.,с~.их с.1єктрнчн1ІМ сяевом. 

Чвсртt. по девятій Навті.1юс ВИІІ.1инув знова на новер· 

хню. Я виіішов сейчас на nоміст, щоби вдихнути свіжого 
воздуха, n заразом довідати ся про сей таемничнА тунель. 

Да.=tско в те:\Іряві я поб~ч11в б.1іде світло. 

- Сс п.111ваюча ~юрська лїхтарня Суезу~ -- rовор11в 
кnnітан. - :1 звідта:'ІІ недалеко вже до нашого тунс:11о. 

- Вїзд до тунс.1ю мусить бути досить тяжкий! 
- Т:1к nnнe; з тої ·d.1асне причи11и я сам сідаю в к.'tЇ· 

тку кср:-.таtшчn і ксrщую судном. Тепер nрошу схоnатн ся 

до серсдшш, бо Навті.1юс буде nоршшти і не nнп.1ине 
скорше на uepx, до.:н не переїде через туне.1ь. 

Капітан Нс:-.ю відпrюваднв мене до середних схо..1ів, 
відчиІІнв двері і просто пішов до своеї к.1їтки. Бу;rш ее не

величка каютn, 6 стіn uшрока і 6 довга. На середині було 
ко.1есо до кер:~.ювnня, з.1учене дротамн з кермою Навті.тrю· 

са. Чотири віконця nозва.1ялн керманичеви бачити ві всіх 
наnрямах. 

Ся КЕюта бу.1а те:'Іша, та очи мої скоро nривнклн до 
темноти і я nобачив пі.1t..ота, сн.ІJьного мущину, якого руки 

сnочива.ІJн на сnрихах колеса. На дворі море б~vro осві
т.аене. 

- Тепер, - сказав капітан Немо, поnробуАмо нашого 
тунелю. 

Е.1ектричні дроти .1~·чн.1н каюту керманича з відділом 
машино~им і з відтам міг каnітан днктуват.и наnрям і 
скорість Навті.1юса. Він nотиснув металеву nружину і біг 
судна зменшив ся. 

Через одну годtшу ми n .. 1нлн nопри nіскоау, внеоку 
стіну віддалену від нас лиш кілька ярдІв. 
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Капітан Немо ані на хвилинку не відАаляв си від пру
-...ааики і ~а кождІІм дотикои nальця зміняв ся бІr і наnрям 
~\ZUta. 

Чверть по десятій капітан сам взяв ся до кермн Перед 

ІІаІІІІ відчиннла ся велика, чорна і rлубока rалерія. Навті-
• .JJОС вїхав в ню сміло. Дивний шум дав ся чути по його бо· 
•ах. Бу.1н ее води- Червоного моря, які з природн нахнпу 
..хті.ш до Середземного моря. Навтілюс nустив сЯ разом зі 
<"n'J)~·eю скоро мов стріла, nомимо старань машннерії стрн· 

~вати сей скорий .1ет судна. 

На стінах туне.'Ію не було видно нічого крім ясних .'Іу
"-tів, вростих .'Іїній і огнистих с.1їдів, но.1ишеннх скорим го
~м в с.1ектричнім освіт,1еню. Мое серце ба1.10 ся скорень-

wo. 
Трннцнть нить мінут rю десятій капіт<Ін Немо покинув 

rctpмy і зверт<ІючисІ. до мене сказав: 

-Середземне море! 
В несповна 20 мінутах Навтілюс nірваннй струею пере

Ьав через суезський просмик. 

РОЗДІЛ УІ. 
l 

ГРЕЦЬІ<І ОСТРОВИ. 

-Раненько 12-го лютого Навті.1юс внплинув на повер
:.-ttаю. Я посnішив ся на поміст. Три милї на полудне видні
.f'ИСЬ береrн Пе.1юзіюм. Струя перенесла нас з одного моря 

:АО другого. О семій годинї вийшли до мене Нед і Консель. 
-- ІЦож, nане натураліст, - сказав Канадн·ець, з лег

tіою усмішкою - а Середземне море? 
. -- П.1нвемо на його поверхни, приятелю. 

Що, -- заговорив Консет?, - сеї послідної ночи? 
Так, ПОС.'ІЇдНОЇ НОЧИ; 8 кі.1ЬІ\ОХ ХВН.1ИН3Х МИ nepe

\ol.111.111 ч~оез нснроходимшї вросмик 
-· Я не вірю в ее. - відповів Канадиець. 

То вн nомн.'Іяетесь, нане Ленд. - продовжав я. -
Сеіі низький беріг на по.1удне, ее єгипетський беріг і ви 
-:'1.1ожете бачити своїми добрими очима пристань Порт Сай· 
~у. 
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юінаднєць днвнв ся уважно. Безnеречно, щu так, пане. 
а ваш капітан незрівнаІІнА чо.1овік. Ми знаходИмо ся в Се-· 
редземнім мори. Добре! Тепер поговорім tІро 11ашу &18С-· 
ну справ~· та так, щоб нас ніхто не підслухав. 

Я зрn:іумін. о що розходн.1ось КанадІJїщенІІ, і з сноеі. 
сторони годив ся на таку ба.:tачку. Всї три М'! ІІосідШ1ІІ ко
.'10 .1їхтарнї. к~·дн не заноси.1о розбурханою водою. 

- Тепер, Нед, ми с.1ухаемо. lЦо маете сказати нам?· 
- Се д)1Же nроста річ. Ми є в Евро11і і заки нрнмхк· 

канітанояі ІJОнес~·ть нас ІШ дно північного моря, я ду~tавби 
поюшулІ Навті.1юса. • 

Я не хотїн обмежатІІ снободи своїх товаришів, а.1~ рів

ночзсно я не мав ще охстн nокидати капітана Немо. 
ЗавдsІІ\Іf ііому і І1ого апаратам я що днини щось до

даяав до цї.1остн своєї студії про морські проnасти. Чи: 
трафить ся вже ко.1н така друга нагода ог.1ядатн підмор

ські чуда? Певно що ні! Тому тепер було немож.1нвнм еще .. 
освоїти ся з гадкою ут~чі з Навтілюса. 

1 
- Приятелю Нед, скажіть мені отверто, ЧІf вас вже· 

змучн.'1а така вандрівка? Чи ян жа.1уете, що судьба nрнве.1а, 

вас на ее судно? 

Канаднець не відnовідаtt через хвильку. Потім з .. кла
даючн руки на вхрест СJ<азав: В дійсности я не жал.уюr сеі 1 

вандрівкн під морями, а.1е коли вона майже кінчнrь ся вже.~ 
досить нам єї. Такий мій nогляд. . 

- Се бу де мати свій кінець, Нед. • 
-Де і К0.'1Н? 

- Не МОЖ)1 сего сказати, однак думаю. що коли море 

не буде ма.1о вже нічого бі.1ьше цікавого для нас. 

- На щож ви тоді б~·дете nокладати свої надії, - АG
магав ся Канаднець 

- Такі умовнии можуть скласти ся і за шість місяцїа 
від тепер і МІІ повинні скористати з них. 

- А.'1е де мн оnнннмо ся за шість місяців, пане на1У..;.. 
ра.1їст, - сказав Нед Ленд. 

· - Мож.1няо. що в Хінах. Вн знаете скорість Навтілюс.. 
Він летить в воді, як ластівка в воздусі, або· nocniwниlr 
потяг по зем.1н. Він не боїть ся жадного моря і хто знае;. 
чи він не схоче звідати берегів Франції, Анrлїї. або Аме
рики, де так само !fK і тут буде можна надіяти ся на усnіш
ІІУ утечу. 
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-- Пане Аронакс, - в відІІовідь сказав Каиадиець; -
ваші арrументн суть пусті в самій основі. Ви говорите про 

будучність. Мн будемо там, ми б~utемо тамІ А я кажу, ми 
є тут і мн повнині скористати з cero. 

Льоrічні висновки Неда вража.1и мене і я не знав що 
казат11 па свою оборону. 

-- Пане, - пррдовжав Нед, - можна приняти таку 
мож.1нвість і колиб капітан Неио предпожив нам сегодня 
свободу, чи ви приняпиб еї? 

- - Я ие знаю, - відповів я. 
- - І копиб, - "одав він, - ее "пред.1ожене бу.'Іо оди· 

нок нм вредложенем для нас з nого сторони, ч 11 ви приия
либ його тоді? 

- Приятепю Нед, ось моя відповідь. Ваші міркоааня 
звернені протп мене. Нам не треба чнс.1нтн 1111 добру ВО· 
лю юшітана Немо. Він має причини держатн нас на Нав

тіпюсї, а ми повнині скорнста~ІІ з наrодн і втечн від него. 

- Дуже розумно оазано, nане Аронакс. 

- Тільки одна заиітка щ~ - .1иш одна. Нагода мусить 
6утн добра і утеча повинна ндатн ся нам. Ко.ш не вдастІt, 

.ся, то другої нагоди не буде зовсїм 11евrю і 1\аніrан Немо 
не nростнть на~І сего. 

-- Сс все правда, - rоворив Канадиець, - тіпькн ва· 
ші зн:-.rіткн відносять ся однаково до всіх проб утечі. І до 
снх за два роки, і до сих .;а два дні. А справа стоїть так, 
ІІІt' н:н:о.1н наспіє добра нагода, треба сейчас скористати 

з неі. 
-- Згода! А тепер, Нсд, nрошу поясннтн менї, що ви 

розумієте під с.1оваМJІ "добра нагода". 
- Розумію нагоду, кo.'ltt Навтіпюс серед те:'.ІНОЇ ночі 

прнп.інве бпнзько берега в Европі. 

- А вн внратуєте себе п.1иванєм по морі? 
-- - Так. ко.111 ті.1ькн беріг буде б.'lизенько, а судно на 

пов~рхнн. 

- А в пропrвнім спучаю? 
·- В противнім спучаю нам треба скористати з човна. 

Я зшtю. як з ним обходнтн ся. Копи раз всядемо до него 
і відкрутимо шрубн, воно винесе нас на верх, і ніхто сего 
Jte завважае. 

-·- Добре. Нед, пн.1ьнуйтеж нагоди, і не забуваr'\те, що 
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наr.1а нерешІ\ода знttщнть нас. 

- Не забуду, панцю. 
- А тепер, Нсд, чн не хотї.1нб вн знати. що я дрt;tю 

про сеА ваш 11.1ян? 
--- Безн~рсчно, пане Аронакс. 
-- Я думnю - не кажу, що я ~подію ся - що ся до. 

бра нагода НЇІ\О.1Н ие прtІііде сама. 

- Чому не прІІRде? 
~ Бо 1\анітан Немо нсрсконаннtї, що ми мае:о.ю надаю 

BllpBctftt СН \ІіІ 80.1Ю, і З ТОЇ ПрИЧННtt BtH 'ПJfЛЬНуяаТИ НаС 
б~шс, а псрсдовсїм в морюс 6.1изько европеnських Geperiв. 

--Побачнмо. --- нідюtзнв Нед, Іютрясаючн рішучо 
СВОЕЮ ГО.lОІЮЮ. 

- · Занrхаt"І:о.ю отже, mшс Ленд, наші да.1ьші мірІ.:овнюt. 
Ко.1и n\'дt·н· готові, данаііте НСІМ знати, а ми ніде~ю за nа-
мн. Я З·даю сн H<l нас Сkз З<Істсрсжень. • 

Тt~к СІ\інчн.1а сн роз~ювn, нкn незад.овrо дове.1а .1.0 та

кшс сумн11х нас.lЇдІ\іН. М~·шу нрІІзнати, шо діАсністІ, оправ

да.1а мої нрсдниджснн на нrсве.1ику розпуку КnнаднАцн. 
Чн 1\апітан Нrмо не довіряв нам в сих морях, чн хотїн скрн· 

тн ся 11ерсд ~tногш.Іи \1:-jрохода~ш. 11кі 11равцюва.111 110 Се

редземвім :о.юрн. не Moif\y нідrадатІІ, бо судно часто п.111.10 
11ід водою і да:tеІ\о від берегія. 

Раз ті.11.юt н завва.+<:ш, що ми знаходи.1и ся б.1ИЗЬІ\О 

острова Кнрпатос, з rpynи Спорадн; про котрого згадав 
ca:o.t каnітан Не:о.ю с.lОRаМІІ Всрrі.1я: 

Est і11 CarpІttio X<'pttшi gt1rgite vates, 
( 'нсrп1f'ІІN Рrоt~ІІ~. 

Нн острові CЇ:'tf щш ЖІІТІІ І Jротеіі, стариіt nастух стад 

Нептуна. Острон нnзнваеть ся тепер Скарnанто, j н бачнв 

через віконнн в са.н,онї тi.lt.юt 1ioro ·rранїтні осно~ІІ. 
Слїд~·ючоrо дю1 14.ro .1ютоrп я збирав ся до сту:Іії над. 

рибамн в сї:-.1 морю, та на моЕ нещасте віконця не t,~дчн

ня.щсь. Судно н.1и.1о в напрямі Кретн. МешканІй сего 
острова 11ідни.1и fірн рrво.1юцію проти Турків в часї, ко
ли я всїдав на Авраам;І Лїнко.1ьна, а.1е як ся рево.1юція 
скінчи.:rась д.1и реяо.1юціонеrів, не знаю, і ca~f каnітан Не· 
ио, ·відтятнй від світа не :о.аіг сказатн про ее нічого. 

Та я не згаду,вав про сей випадок каnітанови, ко.1н ~ш 
сиділи сего вечера в са.1~>онї. Він був мовчаливий і чюась 
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'3аНИТИіі. f )оТіМ IIJIOTH СВОЕЇ ІІрИВИЧКІІ ЮІЗ«ІВ Ні.ЗЧННИТН Ві· 

•онц.а, і ан:рехоличІІ нід одного .зо другого с.1і.знн уважно 
:ао..tн~· ~~~tc~·. На щu ніІІ re робнв, )J tІе дuга.зuн си. Тому м 

З8~JЩ\'Іt cнuto yнur~· 11::1 морсм<і чуд<~. нкі ІІеJ'С.1ЇТН.1ІІ rаеред 
•ої:о.ш о•ан:.::1 .. llur.1o щось rаока:.ш.1ось. 

·паr лн щоа. nоказалось. 

Був ее ЧОЛ 1JВЇК, ВОДО.1аЗ, ЖИВІtІЇ Л·1ІІВаЮЧНІЇ .ЧО.1ОВЇК, 

ЯЮІЇІ ин ХНИ/ІЬІ\У зннК3в, щоби вдихиутн свіжого воздуха 

ІJШ nоверхин. 
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Заерта.~~н~ь до . к~піт'-t'~ .t1~мо я закричав но.tражм-• 
КИМ rOJIOCOM: 

- Чоловік розбиток! Ploro треба виратуватн за ВСЯК)' 
ціну. 

Каrеітан не відrtовідан нічого, тІлькІІ схи.111В сн до •· 
конця. 

Водо.1аз зблизив сн до віконця таt<ож і nрІІТІ\ІІ~·flшІІСL 

.цо шкла дІtвнв ся на нас. 

На иое вел~tІ\е здивоване квпітаІІ діІВ".lВ ііому якіа. 
знаки. Р.одо.1аз n:з.nовідав своею f'YJ\~, а оnіс.1н відДtІ., .. 
СР. і вже бі.1ьше не nоІ\ззувnв сн. 

--· Не дивуйте ся. ~~- сюtзав ю.шітаи. - То t: HІІJ\O.l:t ~. 

кіИ'іJо,ии Митшнш, И" rtnізнвще ПесІ\а, Се дуЖt.' с:о.tі.'ІІІЇІ R~.J
дo.1<tЗ, ЯЮІЙ бЇ.1ЬІUС ж•:ве R НОДЇ, ЯІ\ На ЗСМ.111. 

Ч11 RІІ з11аєте його, каnіти11? 
- Знаю, ІШІІе дроиnкс. 
По с11х с.юtшх юшіт;ш ІІемо nрІ•ст~·ІІин до 1.'1\рІІІН~Іf, 

ЯКа CTOH.1it КО.'ІО .1ЇВОГО НЇІ\ОІІЦЯ В С<І,1І,fНІЇ. (1\p~lllt.:;J і)у:ш 

ОJ.\ута б}lЯХСЮ. іІ ІШ верха ()~·.1а ~ІОСЯіf\ІІСІ JJ,liiТOЧI\:1 :J ШІІ1М· 

сом ,.Нанті.1юс" і ііого денізом -- )Іо!,іІін іп шнІ,іІt·. 

Ко.ІІІЇТ<ІІІ за()~ ВіІЮtІІІ ІІеІНЮ На мо•·• ІІрІІСУТІІЇСТJ, ІІі.1•ІІІІІІfВ 

СКрІІИКу, R Яh'ііі (Іy.1fJ ()uгато ЗО'ІОТІІХ IIITHUOJ(. Зві.11-:11 ІІОІfН 

дістаmІСІ> СІ0.111 і Щu ЮІІІі'Г:ІІІ .з.у:шш pOUIITII :J 1111:\111, Я ltC 

fШТаН СН. Я ТЇ."ІІ·!~ІІ Г.1Я."(ін. ИІ\ КШІЇТUІ·f BltUitpiiM ЇХ о;Щ\' r10 

.З.р~'ГЇН і Ю\ 1Н,1СІН В .lр~т~· СК/'!ІІІК~\ ІІОЮІ Ве наІІОІfІІІІВ ~Ї І~ 
щерТІ>. Зn:юто :>.ІусЇ.lО ІНІЖІІТІІ •ІЮІХ 4000 ф~'ІІТЇЯ, ;ніо ІШ 
гроші одсн :>.Іі.lЇОІІ Д():щрія. 

СкрІІІ'І\~· :і<І\11\ІІІ!ІЮ дoupt.• юшітан ІШІІІІс~ш "" rtih~" 
а.з.р~с~· (Ї~'J..:ВіІ:\111, Ш<і :>.tycЇ,l!l HH.leif\i1TII ДО ~ІО.З.t'рІІоІ'о• Гpt"Іtf•• 
кого н:шка. 

ЗробІJв:ІІІІ п· t.::шітан ІІОТІІснув за нружш1у. До (~ре

.'!ІІІШ HIIJIIJ .. 'IJJ 'І'ІТІІj)ІІ :'110\НІІ\11, НКЇ Ht' бt.•з тру.1~· ВІІТНІ'ІІ~','ТН 
cJ.\rJІяliy :і С<111 он~·. flnтi:.І чун, SIJ.\ ІЮІІІІ BHC:J.З.if\~'B:1 'ІІІ ЄЇ lf:! 

поміст судна. 

Са:.1е тоді юшітаІІ Не:-.ю зверІІ\Н ся до ~ІеІІс. 

- І щn то ІНІ юва.1и. 11ане? 

-- Ні•Іnгn. юшіт:ше. 

J<o.lІJ TRI\, TU ІІОЗRО.1t.ТС ІІОІІращатІІ Ш1С 11:1 .З.Обр<l ІіЇtJ_ 

Піс.1SІ того він ВІІіішов з са.1ьон~·. 

Я вернув ся :10 своєї каюпt зак.1опотннніі. Сон 11е чіпав 
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ся )tuix новік - 11срсдІ мною вtарІІН~\1& заrадюІ водолаза І 

скрІІІІЮІ зі золотом. Тоді я ні:шав по деякшс рухах. що 
Н:tнті.'1юс покн.JІ.ве дно І в~ртае на rаоверхню. 

rJo·riм дались чути крокн на nомості; я зан1в, що вони 
сnускн:ш •aoв~rt tta воду. Раз ttавіть чоt~ен вдарив о бік 
суд1ш, і Іtотіи все .1авмер.1о. 

ІІо двох годинах човен нсrщуаt сн. Заюва ті с;наі рухи, 
ct 11n ХІНІ.1Н Навті.1юс зuш1в ся нід фtt.li. 

к~·.1шК 4Ї.IltfCb мі.1іоrш? Хто ІІОрозу:\tіШІn С~І :t КОІІЇТіІ· 
ІЮ;\\ І k\10, 

ІІ:1 :tpyrнn день я ро.жазун:Ін 11ро те все f<otacc.1cвtt і 
f<nІІа::ІІі'ЩСВН. Мої ТОВарнІІІі ДІІНУНіІ.1ІІСL• ІІе Mefl\liC Иід МСІІе. 

А.1с куди він носн.1ае свої ;\Іі.1їон1t, - ІІІІТ~я ся Нед 

J1c11:t. 
ІІа ес не 6у;ю ІІЇнкоі відаювідІІ. По снїдLІІІЮ я всрІtуІІ 

СЯ .:1.0 {';t.lLtOHY і ЮЯЯ CJI до pQ/)•JTII. До 5-ТОЇ rn:f\\1111 ІІС'ІС· 

рО:\\ Н ІІІІUрflдКУВШІ СВОЇ ЗіІІІІІ~ІШ. В ТЇ;\І 'НІСЇ 1\ІеІІЇ ЗрОбІІ.10СЬ 
T<lh: І'ІІJЧІ'ІО, ЩО М)'СЇВ СКІfН)'ТІІ :J себе верХНЮ одежу, ДttBІta 
ріЧ, (іо ;\ІИ Не бу.1Іf В Д)'ЖС ІІІІ:JІ>І\ІІХ ІІрОІІ<\СТtІХ ;\ІОрСЬКІtХ. 

МаІІІ):\tстср nоказуttав 60 стіІІ nід нодою, ку.з.ІІ не ~юrл~ 

діст&ІТІІ ся воздушна горн•І. 

Я нродовжан робоТ\', тз 1·оряч ст.ша:аа ІІешшоснмою. 

- ЧІf МОЖе на судІІі ВІІбух .1С ВОГОІ\1>, -· ПІІТ3Ю СЯ 
ca:\aoro себе. 

Я нжс :Jабнрнв ся з са.1а.он~·. ко.1н до нього вііішов ка. 

nітан Немо. Він поr.1янув на термометер і звертаючись 

до ~асне сказав: 

- Сорок дна внсше зера. 

- Я вже ее запраамі·mв. каnітане. і аю.111 стане ще горя-

чШше, не мож б~·де знестtt. 

- О, паtщю, так воно не станеть ся, ко.111 мн не ехо· 

чещ). 

Тут ~~:апітан rюнсюав. що Н:1вті.1юс Іf.lІІНе стр~·€ю кн

nячої ЯОДН. Для ДОКаЗ\' І\3Зав ПЇдЧІІНИТfІ ВЇІ\ОНЦЯ В СЗ,1ЬОНЇ, 
через нкі 'мн побачн.~н бі.1у воду доRкругн. Серед води 
звttвав ся сїрковпА дим. :1 вода ІШnі.'1а як в ~~:іт.1і. Я діткнув 
ся шк.rrа. та rоряч бymt та~~:а nе.lІІкз, що я ~усї11 ві.zшятп РУ· 

к~· ceftчac. 
-- Деж маt знаходимо ся. -- nитав ся я. 

· - Недалеко острова Санторін. ·- відповів кзпітаtt, 
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8 1\ІІІlіІ.lЇ. шшй 1Ііддї.1•Іt' остrон Нt.•н.І\ам~о:ІІІІі від rlа.1rн-Ка
МСНІІі. Я ХОТЇН ІІОКаЗ&ТІІ tHlM ЦЇК8В}' КАf"ТІІІІУ ІІідМОJ"СЬt<ОrО 
внбуху. 

-- Я думнн. що ІІrонсс тиорсtш ІІОRІІХ остrоnІв вже 
СКЇІІ 1ІІІІІ СЯ. 

- В r.юрю він ніко.111 ttc сІ\ін~шп. с••· ІІО•ІсІІІ ··•:1іІ • J· 

nітаи Не~ю; - в ку.1і земськіІі Щ'~~UКІt' ногош. без ІІІІІІІtу. 
Вже в 19 JЮІІЇ 110 :\р.Іrтї JІіс.lя t<uccio.1op:1 і Г1.1ЇІІЇя ІІОЯВІtВ 
СЯ ИОRІІіі OCTJIOB, fеІІ І()ОГІШЯ) ІШ 1'i\J С:lМЇ:\1 МЇСІЩ, .'1~ ІІС· 
дnвно вщюс.111 сі остrівці. Потім ІІіІІ :tІІІІК 11і.1 фн.1ямн, І 
ЗНОRіІ IIOЯRIIR СН Н fі9·ТЇМ роцЇ, ЩО()ІІ, Ще pa:t :\ОІШТІІ СН В 

МОрЮ. Віз. ТО.1Ї ilif\ ДО ТеІІеf" ІІід:Jе:\ІСІ>Кіt f'О()ота IН~repR:l.1ЗCb. 
f11 R 1866 р. ІЮDІІіІ OCTJ"OH ПОЯНІІІІ С~ Серед СЇрt<ОІШХ ОІІfіу. 

xiR ко.1о 1 kа-t\а:о.Іt'ІІІІі і ра:ю:о.1 ;1 ІІІІ\1 :t.1~'''"" 01. Сї"І днїв 
пі:tнїііше ІІщІRІІН ся остров дфроссса. ві.1.1Ї.1r1111іі Rід Jk•n. 
t\а:\ІеІІІІЇ ЮІІІn.'Ю\1, десЯТІ• •tрдіВ lllllf'OKIIM. Я ()ун 11 СІІХ "10' 

рІІХ, 1\0."111 СІ..' .1ЇSІ.'ЮСІ• і ТОМу МЇІ" llf'JIГ,1ШI~'Тll СЯ ІІСЇ:О.І фіІ.lаМ 
творчоt'ТІІ. Острон Лфроессn мпв круг.1~· фор:о.~~·. :юо \Ір.1ів 
В ІІрG:\1Їрі і .10 СТЇІ1 ВІІСОІ\ОСТІІ. RкіНцІІ 10-ГО ~шрта ПОІ\:1За8 
св ,,а.1tІіі nстровrщ. Pt•кn. також fі.1ІІ:іІ>І\О І Іе.J.f<юн•!ші. 

Опіс.1•1 RСЇ ТрІІ OCTpOBJJ ~-tЛУЧІІЛІІ СЯ разом 11 ОДСІІ. 
- А кшш.1, в якім мr-t тепер зиnходІІмо св, - nитав св я. 
- Тут він є, -- відповів капітан Немо. пока:Jуючи ме-

ні щшу островів. Бачитt, я зазначив нові остров11. 

Я :~вер11уn св до віконцв. НавтІлюс не рухав сн, а горяч 
nсреходи.1а всякі Гf'ШІІІ11Ї. Море nереміннло св з бі.'юго в 
червоне через 11рисутнkть зелїзноі соли. Помимо щільІІНХ 
затворів в сальонї бу.1о повно запаху сірки, а електричне 
світ.1n ІtО'Іервовї.1о від ясної полуміии. Я купав ся в го· 

рRЧІІ. дусІІВ СЯ, ПрtlЖІІВ СВ. 

- Ловше вже не можна ЛІІшатн ся в СЇ:\І кнпятку, 
сІ<азnв в до капітана. 

- Бу.ІJо6 нерозум11о. -- спокійно відnовів канітан. 

Нп пrнкп:t юшітанu Навті.1юс рушив св з мkця і віlt
дд.1ІІR с·я оі,1 сеї оГІІІІС1 ої че.1юсти. а за чверть годнии ми 

Rif\e ."'нха.1н свіїtш:.І воз.з.~·хом ІШ поверхни моря. При тім по· 
д.v;о.нІ!'> н. що ко.щt5 Нез. Леид вибрав був сю частн~1 моря 

на н:tшу ''r"\. то :.111 не в11rнн.1ІІб живі з того моря вогню. 
На др~ТНЙ дr% 16-го .1ЮТОГО МІІ ПОКИИV.1И СЇ МОрСЬКі 

6.асе.йи11. а пазо~• з ннм11 розпраща.1ись і з ttілим греuьким 
apxine.'lвri)M. 
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РОЗДVІ VII. 

ЧЕРЕЗ СЕРЕдЗЕМНЕ МОРЄ ЗА 48 ГОДИН. 

Середземне море, енне море par excclience, велике мо· 
ре Жидів море Греків, шаrе nostrum Римлян, замаєне по
мараичевими деревами, а.1ьоесамн, кактусами і надморсь

кими соснами; иаnоене заnахами мірту, акружене днкими 

горами, насичене чистим і nрозорим воздухом, бурхане 

безперестанними, nідземними вогнями, правдиве нобо'Еви

ще. на якому Неnтун бореть ся з Плютоиом о nанован€ 
над світом! 

На сих то водах, на сих берегах, як говорить Мішлt:, 
обиов.'Іяєтt. ся чоловік Р однім, з найкращих 1\.'ІЇ:\tатів кула· 
земської. Та що менї по його красі, коли мені ндадо сн 

.. 1едвn раз кинути оком по його nросторах, нкі за1їмають 

два l\Іілїони нвадрат•.Jв~:х кільомстрів. Не сtюристаu я і з 
каnітанового досвіду. бо не ноказав ся ані раз аа час на

шого нереїзду но сїм МІ)ри. Навтілюс їхав весь час r.ід во
дою і від рана 16-ro .:'Іютого до заходу сонця 18-го лютого 
Mlt ЗрОбИ.,'! І\ 1,200 МИ•1Ь. 

Переїхавшн через 11росмик Пбральтар згаданого ве
чера Навті.1юс стратив з очий сторони, які бу.:'Ін такі несма
чні д:tн кunітш•а Не мо. Сї фи.1ї і вітри nриноси.1н за. богато 
сnогадін, З<І богато жа.!Їв. Тут він не чув ся свобідним, і 
сам Нанті.'Іюс 6ун неначе nридан.1еинй берегами Африки 
і' Еврunн. 

Мн ІІ.lн.lІІ тенер зі 'коростію 25 миль на годину. Нед 
Лrнд мусїв зрсчн ся сво'х задуманих nляиів. Він не мігби 
скорІІСТ[ІТІІ з човна при тнкій скорости судна. Втікати з 
Навтітоса в тuюІ': уе.1інях :ша 1ІН.lоб те сnме, що скакати з 

ноеnішного ~отяг~: в nовнім розгоні. Вnрочім Навтілюс 
вн.1азив на верх води ті.1ьки в ночи зад.1н свіжого воздухз. 

f<OIICl'.ll> нерадИЙ Ті\1\ОЖ ТЮ\0:\~~· СКОрО:\!)' ІІереЇЗ.10ВИ 
через Сеоедзе'dне море згадав нро сю иедорічиістt. :\tсиї в 
хвили. ко.:'Іи я задумав ся над сим иаііnершш.І :чоре" між 
морями. 

Ми розкри.ш nеред собою маnу re .. o моря і nо:щв.'Ін-
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1н точність всяких зазначень. Поза тнм н зацїкамений 
замітками Конееля завв<tжав, що Середземне иоре бу.1о 
KOJIHCI· дїйсно середземне. Проемику між rібра .. 1ЬТар і 
Цеута не було. 

Шож икбн так ву.1ьканїчна сн.1а знова спої.1а сї 
днІ кіІІчнні, ·-- говорив Консель. 

-- Се є немож.шва річ, Консе.1ь. 

- · А.1еж нозво.:rьте докінчити менї річ. н:нtr: ко.шб ее 

па;ю сн. то Лесс<.·нс сю1 на с~Ісрп •. ~<Іжурнн сяо. Ті.1ью1 
нршй ВІ\.'ІЩЩ€ ні11 в свііі переконок 

- - Я ro:tжy ся з тоfіою, одшн.: новт<1рию, що ее нїtю.ш 
ІІL' стаІІrч, сн. В~'.1І,к:шї•нщ сн.1а зансїr дІІ ;нн~шнаеп. сн. 

В\·:ІІ.І\&ІІІІІ таІ\і •ІJtСL'.'ІІ.ІІі Іі даншшу ЯІІГасаютІ, ІІО<.'ТL'ІІt'ІІІІО; 

ІІі~1Зl'~ІІІа І'L>J'~"' таІ,:оп.; с:І:І()нс. Те:\шсратура r.lу()оІ\ІІХ верств 
!\~' ri :н·:о.ІСf.І\1!-Ї :іІ!ІІЖ~'t''Ії> СН ЩО раз ТО Г.'JІІ(ЇІІІl' 11~1 Яl'.liii\Y 

lІІІ~І)Ду ;н~:\J.lЇ, (j() ТС'П.'ІО СС І:Ї ЖІІТЕ. 

- /\ СО!І'І_С? 

(f'IIНt' !ІL' І:нп:t!''І:пr,, І·:оrІСL'.11>- Moil-\l' воtІо ро:ііІ'''іТІІ 

ІІІ J.1CI+;OI'O тру <І а? 

І k :ш:но ІІІ'') l/l11t'l• JІ().1ЇUІІОГ(). 

-- Та!\. :\Іііі дrуже. с;І ЗС:\1.1я ко.1нсІ. станс Т<ІІ\11\t хо.ю.1-

нш.І труІІ():\1, ІІО.'ІЇ(ЇІJО m; :\ІЇСSІНІ•, ИІШіі СТр<ІТІІВ ДЗВНО ТО~Іу·· 

('fiOE і/\1\Тt'ВС Tl'l\.1(), 
- . В І\Ї.lІ,J\0:-< сто.іітях? 

- - 3:1 "i.ll>l\<1 С()Т Tllt'Hif .1ЇТ, :\liti Х.1011ЧС. 

ПроОІІІК rіора.1І.т:Ір ЦЇІ\<ІRІІІЇ був ще з ІІНШНХ ІІрІІtЩН. 

а ІJІ,mІу ()у:ю :1ві стр_,·ї. одна верх11я давно вже відкрита, 

як~ псрсr:о:щть но;ш оt.:сшш в Середземне морс і спіднsІ 
пропшна стр~·н. НІ\~· нід"рнто розумовими зак.1юченим1r. 

l~tt~IШO ЯОДІІ Н Сtрl'.1ЗС:\ІІІі:.\І МОрИ ПОВНІІНі ПЇДІІЇМаТІІ СЯ tte• 

рез Д()ІІ.1ІІRІІ Т31\ :'-ЮрСЬІ-\ОЇ ROДJI AT.:tЯitTHKy, ЯК і ЧНСJІеННХ 

рік. а нннарояуя~нr€ :юясїм 11~ 1.\Ш€ сн.111 рівноважити обо
сторонних НІІ.шнін. Му·ситt. отже бути икась. струІЯJ яка 

відпрона:tжуt: яоду з Середземного моря до Ат лянтнку 
через 11росмІІІ< Пбра.'ІІ>Т?р. В дійсІюсти бу.1а ее струя, якою 

КОрІІстун~В СЯ Н~ИТЇ.1Ю~. 
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РОЗДІЛ VOI. 

ЗАЛИВ ВІГО. 

Ат.1янтик! Широка водна рівнина займає 25 мІлtоиіІJ 
квадраmих миль, а береги творять безмежно довгу лінію, 

з найбі.1ьшнмн ріками :віта, як св. Лаврентія, Міссіссіппі, 
Амазон, Плята, Оріноко, Hirep, Сенеrа.1ь, Е.1ьба, Льоара і 

Райн, які несуть води з nоміж найку.1ьтурнїйших, а зара

зом ·і наІ1днкших країв. Чудове поле водн, вкрнте ф.1яrамн 
кождоі народности, довжину котрого зазначують дві стра
шні точки д.1я моряків, кінчина Горн і кінчина Бур. 

Навті.1юс розтинав водн своїм острнм шпн.1ем пер~їха
&шн дотепер б.1нзько 20,000 мн.1ь за трн і пів місяця, до

рогу довшу як найдовща, дdоко.1ьна .1їнїя зем.'ІЇ. Куда мн 
п.1или тенер і яка сте.шлась нам будучність? Вn.1инувшн 

з.оснть да.1rко від rібі)а.1ьтарськогu nрпсмнка Навті.1юс 

внnлнв на нонерхню і :\ІН мог.1н знова ходttтн по помості. 
Я разом з Недо:\1 і Консе.1ем вн.1їзлИ на верх. Далеко 

вн.rt.нілась rішnансь.:а кінчина св. Вінкентого, та море під
буrюване сн.1ьннм вітром за.111ва.1о нас зчаста водою і ин 
СХОВа.1НСЬ ннутр Навті.1юса. 

Я вернув ся до своеї каюти. Конеель зробив те саме, а 

Канадиець ішов за мною. Скорні1 nереїзд через Середземне 

не дав tіом~1 здїйснитІІ JІ.1яну утечі і він був сим дуже при
гноб.'Іеннй. Ко.1н двеrі ~юеї каютн зачинились, він сів і 
:\ІОВЧКИ ДНВІІВ СЯ На Мене. 

- Прняте.1ю Нед, -- сказав я, - я розумію вас; Вн не 
можете nрнйти до себе. Проба утечі була не мислима в 

таких обставинах. 

Нед Ленд не відnовідав. l':foгo стиснені уста і зморщені 
бровн зраджуна.1н завзяте, яке опанувало Аого умом і во
.1ею. 

-Побачимо,- nродо.вЖав, я:-- не треба нам попада
тн А розnуку. Мн їдемо 11еда.1еко берегів Портуrалії, звідки 
б.1нзькn до Франції і Анr.,·,-і, які мог.шб дати нам захист. 

Ко.1нб Навті.1ЮС переn.lИН)'ВШИ rі6ра..1ьтар звернув ся був 
на полудне. де немr жаданх земе.1ь. я 1нnж.1иво зневірив би 
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са був як і ан. Та теnер бачимо, що каnітан не втікае від 
куJІьт~~риих сторін і за к~ька днів ви можете .довершити 
AiJIL 

Нед дивнв ся все таки ще иа иеие, а вкіици уста Аого 
nромовили; сегодна маеио довершити сего. 

- Я виnростував ся як стій. Така постанова Неда здн
вувuа мене ~имало. Я хотів щось відnовісти, та ие ста· 
вал.:> мені слів. 

- Ми згодили ся ждати иа нагоду, продоttжав Нед 
Ленд і нагода наспі~а. Сеї ночи ми будемо віддалені від 
гішпаиського берега лвw. кілька миль. На дворі хмарно, 
вітер віе мірно і я держу вас, пане Аронакс, за слов.:>. 

- С~і ночи о 9-ій годинї, - говорив він. - Я пере
стеріг Конселя. В той час капітан Немо сидітиме в своїй 
каюті, а ~оже і в ліжку. Ніхто не м.:>же иас бачити. Конеель 
і я дістанемось до с~редиих сходів, а ви задержитесь в 

біблїотецї готові на наш знак. Весла, машт і вітрило суть 
в човні .. \\еві вда.1о ся навіть дістати деякої поживи і оден 
аиrлїііськиіі к.1юч да віда.ручуваия шруб, якими човен 
nрикручений до Навтілюса. Все отже готове до в~чера. 

- Але море погане. 

- Так, з сим треба буде бороти ся. СвобО.і.І.і..І t:. гідн:;t 
АОброі заплати. Човен маемо сильний, і сих кі.1ька ми.1ь 
nереїхати не тнжко. Заотра ми можемо бути вже пару сот 
миль від берегів. Коби лиш обставини дописали нам, а ми 

певно коло НІ-тої а 11-тоі години висядемо на сухііі земли, 

zиві або мертві. Отже до побаченя в ночи. 

По сїм Каиадиець -еідійшов, а я майже остовпів. Мій 

впертий товарнш не даа мені навіть час~') обговорити сих 
nодій, і в сім він мав пов:!у рацію. Що. бувби я сказав на 
ее? Се була дііі~ио нагода втікати. Я не міг цофзти свого 

слова і сим ІІівечити будучність своїх товаришів. Завтра 
може капітан Немо забрати иас далеко від землі. 

Саме тоді досить сильний свист давав знати, що Нав
тілюс западаеть ся під води Ат.1янтику. 

Д.ІJЯ ,мен( був ее сумний день. Я не міг погодити ся з 
гадкою утеч! і з залишенем моїх ·недокінчених підводних 

~удій. Переді мною ст1вали дивні привиди. Раз я бачив • 
щасливий поворот на суху землю, ·то ~нова радий був та

ким випадкам, які унеможливлюва.'Іи пляии Неда 
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Два p~зtt заходив я .до сальону, дІ:ІВИВ ·ся на компас,' 
щоби nереконати ся, чи Навтілюс зближуеть ся, чи вl.ц-: 
.цапяеть ся від берегів. Та все було однакове. Я мусів отже 
готови~ ся до утечі. Хотів забрати з собою свої заnиски, 
більш нічого. 

Дмьше, я розбирав, що подумае прn сЮ нашу утечу 
капітан J:feмo. Яке .1нхо причинить .цля нього наша утеча, 

або що він робити ме на случай нашої невдачі? Без сум
ніву я не мав причини нарікати на него, nротивно його 
гостинність була nонад всякі сnодїваня. ЛНІІІ<Іючи йогu я 

не ночунав ся винним, нїяка nрисяга не зобовязува.1а мене. 

Я вже не бачив його кілька днів і не знав, чи ще nо
fіачимо ся ІІt•nед ншшпt відходом. Я U\'8 рад і ріяночасно 

()ояя ся. Нас.1ухував, чи не nочую іuюго кроків в су~ежній 

і\аютї. Мною завоJІодів не.tикнй несІtокій, а години ставали 
дуже довгі. 

Мені пода .. 1и обід nіс.1я звичаю. Однак я їв ма .. 1о і nо

кинув сті.1 о 7-ій годині. Сто і двайuять мінут віддї.1ювало 
мене від хвю1і. ко.1и я 'tав зєднати ся з Недом. Моє роз
дражненє змог.rю ся, мій живчик б11в ся скорійше. Я ходнн 

то сюди, то туди, щоби в сей сnосіб усnокоіти свої нерва. 
Гадка неядачі ще tиіі:'.tенше мучн.1а мене, однак мож.лнвісТІ> 

відкритя наших плянів ще nеред утечею з Навті.'Іюса іри
туваJrи мене до краю. 

Я бажав ще nобачІfТИ са.1ьон. Зійшовши по сходах в 
долину я встуnив до музея. де nережив тільки нрttемни,r 

і користних годІ-ІН. Оглядnв всі його богатства і скарби, 

як чо.1овік сказаний ю1 вічне вигнане. Сї дива nрироди і 
штуки, які nог.1очуваmt нею м11ю уваГ)І, мав я nокидати на 

завсігди! Я рnд був ще пог.11янути через віко•щя в сальоні 
на водн Атлянтику, та rюни бу.1и зачинені і вкриті стале
вою бляхою. 

Переходячи через са.1ьон я зб.1изив ся до дверий, які 
ві.цчинялv.сь до каnітанової каюти, а які на мое велике 
здивоване були відхилені. Я цоннув ся мимово.1ї. Колнб 
капітаІ! Не:"Ію t>ув в своііі каюті, він міг мене nобачити. Та 
в каюті не було· нікого. Я відчинив двері і війшов до ее-

• рединн. 

Наг.11о rо.tинник вибив осьму годину. Перший удар 
·молоточка протверезив мене. Я тряс ся, неначеб якесь ие-
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нидиме око заг.1яну.1о в мою иайг.ч·бшу тайну СІ\ореиь~~:~ 
НИЙШОВ З КёlЮТИ. 

Оч;t мої ;н1;Іержа.lнсІ. на комш1сї. Напрям судна був вс~ 

tЩс вівнічнtІЙ, мн.1ьомір нокнзував мірну скорість, <1 мано~ 
мстер 60 cтitt г.1уfіиии. 

ВернувІІІІІСЬ до своєї ЮІЮТІІ, я вбрав ся в те11.1у одіж 

- мopct,J\i LJ•)ботн. nндрячу шапку, доиrніі .1І.НШІІІІЇ п.1аш, 

ІІЇЩІJІІ'ІїІіі НІІ~:рюІІІ З :\!Ор~ЬКІІХ СОб.1К і fіув І'UТОВІІіі R доро
гу. ()fiopoill O.'llli ІН~р~·: ·'Н!а.1ІІ ТІІІІІНИУ, Ш\tl Н:Ірюва.:rа Шl 

суднї. Я шн::t~·.х~·ван уvюющ. Нїяк11іі ro.10c Ht' .1ОІЮСІІВ мсвї 

11ро I·k:roвy ІІ'.'В:t<! 1 ІІІУ ~-г~·чу. C:\1t:fПL'.1biШii стр:1х rюІНtс наді· 

:\tliOIO і Sl Н:І,l.<І\':\10 Пt.1Y·H<!U СН ВЇДЗІІСЮІТІІ CBUIO ЗRІІ'Іаі~ІНV 

ХО.!JОДІІЇС'ГІ>. 

1\i·rt,к;t :\ІЇІ!~'Т ДО ;J.t:I!IIТOI Я llp11,1Uit\IIIІ СІІОЄ ІІУ.ХО ДО ЮІ· 

ІІітаJІоІш.х ;~НL'РІІіі. ІЛнкrJrо шс:н:сту нr ttутн. Я вrриуи cs1 
ДU C<l.'/l,OH~. Т~ Т T:H\Jtii С<1:\ІІІЇІ СІ\01\ііі. rlрІІ:\ІЇСТІІUШІІСЬ ІІр!і 

двсра,·. наі;Г, ,r·:~rttІІX до l'lТt:.1ІІІІ.х сходів, н ждав ШІ .ншк ni.1. 
Нед<\. • 

Сюн.' 'frJ.lЇ l!'l'~.ІПІЧІІЇІ ]R~'" шруfіи знач11о ос.1абвун, а 

оrtіс:Ін :юнс-ї:ч :І:ІІІЇ\ІЇк ТІІша Gy.1<1 ІІсрериншш т~ІІер ті.lІ>ЮІ 

бнтоt /\ЮГо в.tасІtоІ'о ссрtНІ. ВnіІІцн да.1о С\І чути .il~ГKt: 

стрясенє. Навті:rюс СІІО 1 ІtіН на днї океннn. МіїІ нсСІІокін 
збі:н,ншв си. ]ник иід ІІсда не щтходнв. Я Рже .хотїн ІІО· 

бачнтв Неда і відрtlдІпн (юго Rід задуманої утечі. Я чу11, 

ЩО МИ 11.111.111 не 11r11 НОр:\Іа.1ЬНІІХ УСо~1іВЯХ. 

В Сеіі ~ІО~ІеІІТ двері RЇД са.1ЬОИУ ВідЧНИН.lІІ С'І і ДО ее. 

редНІНІ вііішnн 1\a'Jtirш• !--fe:\10. Він побачив мене і без церс. 
МОИЇЇ ПОЧаВ ІІрНSІЗНН}f Т JIIOM: 

- Ах, ІІ.tІІе! Я ш~·кав за Ra:шt. Чи ЗН<l€Те ни rісторіІ\' 

Гішпанїї? 

В подоженю. в якім я знаходив ся в т~~ хви.1ю можна 

:інати гісторію рідного краю на память, а через таке замі. 

шанє я не мігбн і с.юва сказати про ию. 

- ІЦож. - нродовжав капітан Немо, - чи ВІf чули 
мnf ннт~нє? · Jн :-шаєте RИ гісторію Пwпаиїі? 

--- Тf.уже мa.rro. - відповів я. 
--- Маємо вчених людий, яким треба ще вчити ся, -

с-ю\~nв капітан. - Ходіть, сядьте. а я розкажу вам цікавнА 

з иеі епізод. Тільки слухаАте; ся гісторія цікавити -~с. ~у.це 
.і поможе вам розвяза1·и одно питане, якоrо- ви ,ие моrлн 

досн з розум іти. 
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- Я слух:tю, капітане, - сказав я, не знаючи. до чого 
провадить мШ бесїдник і непевеи, чи предмет його бесіди 
не стоїть н ~:інtзи з нашою задуманою утечею. 

Пане, кс.ш позвоJІНТе, я розпіч11у ще ttiд 1702 р. Ви 
rtевно муснп: знати. щс ваш король Людвик XIV. в пе· 

реконаню, що ннстарчнть сильному сего міра лиш кивнути 

па.:tьщ•:о.І, щul)tf підбити піринейськиїІ нівостров, nосадІІВ на 

гішшшськім прrсто.1ї князя з Анжу, сІюго внука. Сей 
князь пннував дс1снть кеІfско під іменем Пн:шна V., і мав 

проти cr()c сн:ІІ•ІІУ нартію за границею. В дїіісІюстн коро
лїнські двор11 r·(),ннщїі, Австрії і Лнr,!ІЇЇ зак.1ючІІ.111 доrооір 
в Гnзї :~ нов1ір••:-.t ВіtрtнlТІІ корону гіштшсм.;у від Пн.11111а V., 
а в.1ожrt rн t:ї ва J'n,,onv ар.хнкннзсви, SІкоrо :~авч_:1су охрс· 
ПІ\.lІІ Kap,l0.\1 ІІІ. 

Гішн:шїл :'lt~·cї.la о11сртн сн тnкііі Jюа:tіції. ті.'ІІ,\\11 n неі 
не бу.1о :шї жовнїрі11. анї ~юр~шін. Розход11.10 01 тут () гро

ші. щ.;і мп.111 ІІJЧtіітІІ з Лl\Іерш.:н, 11а.1nдовnні на їх 11.1асні 

кора(і:;ї. ІІр11 ;.:іІІІtІІ І ї02 р: notm oжttд<t.ll\ ІІрнхо:І~· сноїх бо
rатств ІІЇ.l tJ.XO!J<HI0\0 фраІщузІ,\..:ІІХ КОріІU."\ІН, ~11\ШІ\1 В ЧІІСJІЇ 

:_!;) ІІрОВ<НІІR ад:-.Іір<ІВ il!aтt>·PL'IIO. :-Ja ІІІІ!\111 І'Ш.l\1 СЯ ВЖе 

корnu:ІЇ ~..:п:1:1ї нії. Гішн:знсt,~-;і кора().тJЇ ~tа.ш і тн до Каді з, 

Од\ІаІ.; (1,1 '>І ірn:І дооід:ІВШІІСІ>, \ILO T<l:\f ВЖС Kp~·Ж.lfl€ анr ЛЇіі • 
cьl\rt ф.1ЬОТ<І, рішнв ся !ІrJІlJа,'ІІІТІІ до француз~->кого nорт~·. 

Гішrншські командШІТІІ сщютtшн.ш ся такій постанові. 
Вон11 домm<І:•н ся,. що()р ї.х ~аІІJюваджСІю до rішпанського 

порту, єс.'ІН Іtе до К<ідіз, то бодай до ВіІ'о ЗLl.lИBy, положе

ноrо на нівнічно-західнім березі Пшпзнїі. 
Адміра.1 :1:однв ся на їх домаrанє і rалєрн вtІ.шнули до 

за.1нву Віrо. Порт сей не був однак боронений і во11и М\'· 

сї.1и сніuштн ся з вн.1адовуванєм срібла і золота, щоби 
коалїціііна ф.1ьота 11е заскочила їх там. Се було нетяжІЮ 
зробІ< rи. ко.111n 11с вириН)"L1а була сnрава ривалізациі. 

- Чи RІІ с.'Іїдите за ходом подій. - питав ся капітан 

Нем о. 

- Цїлковнто, відрубав я, - иезиаючн кінця сеї гісто

ричної лєкциі. 

- Отже ідім дальше. Купці Кадіза мали привілей віJІ.
бирати всякі товари иаспівшІ з Західних Індий. Тепер на
мір адмірала випадовуваm золото в порті Biro відбирав 
ім іх права.· Вони поскаржнпи ся до Мадриту і одержuк 
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ві.z: слабаумного ( ІІІ.нша ріш~нt:, щпби ,-a.lt'plt ••~· І111.І<l.АО · 
8)'Dа.ш ЗО.10ТС!, ДОЮІ ІІеІІрНЯТе.1t.. не З36ерСТІ> CSI. 

ТІІМІНІСО:\1 дни 22-ro октабра 1702 ІІЗдn.111.1ІІ <1ІfГ.1ійські 

J(Ора6.1ї до Biro. Лдміrал Шато-Рено боров сн завзято, 

Дl'f!І<І моряки- ннwпори.1н між розбитнамн-

'ОАНі:Н\ С•ачуч;t, щu задото ноІІадеть ся в rукн ворога, спа · 
лиє і знищив кожду ra.1epy, і все богатство піш.1о нз дно. 

f{;;І\пітан нристунув. Я не розумів еще, в чім лежаа 
інтерес сего гісторичного eni~(,,,,. Л.'ІЯ мене. 

- Щож. питав ся я 
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Панt: .~.rонакс, - відан)вів капіта11 НсІ\ю, - ми те· 
11ер знаходимо ся в тім самім Biro. І ее вже залежить від 
вас самих довідати ся більше про сю тайну. 

Ки11ітан ІІ()Встав з r-1ісця і nотягнув мене З<l собою. Я 
відзнскав свою рівновагу. Са:rьон був тrмнніі, та вікоІІця 

відчнни.ш ся, і н пuг.таянув· через иаах. Пів милі довкола 
Навті .. 1юса води бу~таи uсвіт.1ені .електр11чннм сяевомt дно 
бу.1о чисте і ясне. Деякі моряки в своїх 1юдо.1азннх убра

ЮІХ нншпоrн.1:і між розб11тками усуваюч1а з нвх на нів зо

ГНІІді боЧКИ і CKfHIIII01, ;") КОТрІІХ СІІІ1<.1.1ОСІ, ЗО.10ТО. МорЯКІІ 

дuбуВШИ З ~ТібІІТКЇВ СЇ ДОрОГОЦЇННЇ ДООІРІЇ всrну.1Н СЯ ДО 

Навті.1юсu, с"І"ну.ш з ссі'" тнгар і знона іІШІИ за зо<ютом і 
сріб.1С:\І, 

Я зрозумів те11еr. Отсе бу.1о побоєвІІІцс. на нкому П()
тон~·.ні І'іШШШСЬ'!<Ї ІСОрнG.1Ї, Н<1.1аДОВіНІЇ cкapG:t:Чit д.НІ ГЇШ
ІШНСЬКОГ() ~'rяду. Тут прнходІІв .ч:tс від часу канітан Немо 

зі своїм Н<шті."ІКЮJМ і tшз()11rував сї мі."ІЇОІНІ. 11rн:шачені 
ко.1ись ІJ:І боrбу з ворогамн. Він став снадІюе:чце~t а:черІІ· 

канського зо.юта, здертого з Інкасін і з ІІідGитвх ФердІІ· 

ншІдо\І Коr·r~:юм 11аrодів. 

Чн ду,:-.ш.1н в11 ко.ш. шшr, гufіщ.нш ні11 усміхею. 

•Інсь, --- що море скрнває такі бог:щтва. 

-- Я знав, - відк:вав н. ~- що вартість затопленн:-< 

грошвй в с11х воді.lХ обчнс.1яють на два міліони тонів сріб.1а. 
-- Без сумніву. Однак добути сї гроші к·оштува.1оt1 

бі.1ьше, чнм їх вартість. А я не маю найменших клопотів 
в добуваню сих грошиІVІ і не ті.1ькн сих, але і соток иншнх· 

місць, де затопи.1н ся коrаб.1Ї, зазначених на сій підводні(( 
мапі. Розумk1·с тепер, звІдки в мене беруІТь ся мої міліони. 

- РозумІю, капітане. Ті.1І>КН 1 1: мусите знати, що· вн 
маєте тепер рнвалїв. 

-Яких? 
- Товаrнство, яке діста.тао дозві.1 від гішпанського у· 

ряду шукати ::~.~ снми похороиенимн rа.1єрами. Шеровці 
надіють ся· на ве.1нчезнv надгороду, бо вони оцінюють сі 
розбитки на 500 міліонів фраJІків. 

-Пять сот міліоніе було,- відповів каnітан Немо,

·та вже іх там нема більJuе. 
- Саме так. додав яt - і nересторога для сих wеров

ців булвбн актом милосердія. Тільки Ht" знати, як -вони 
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прІUНІпнб ЕЇ. Картярі зиичвАно жалують менше зв страче· 
ннмм rРfшми, чим за своіми нерозумними -ивдіRМІf. Вкінци 
я жал)'Ю більше бідних люднА, яким такі богатства м(\rлиб 
помогчи, чим сих грошевих експльоататорів. . 

СеА міА внеказаннА ПОГЛЯД мусів ВКОЛОТИ до ЖИВОГО· 
капітана Немо. 

- Чи ви думаєте, - говорив капітан подражиеннА, -· 
що богатс'!'Ва суть страчені в моїм посїдаию? Чи ви думає
те, що я звд;rІя себе самого збираю сі скарби? Хто говорив 
в&Мі що я не роб.1ю доброго вжитку з них? Чк ви ду~аєте, 

що я 'не розумію положеня бідних люднrt і г11етених на
родів на сїА зсм.1и, та що я не вмію помагати нещас.1ивнм 
і мстити ся .in ш·нинних? Невжеж ви не ро3умієте того? 

Капітан Не:'.ю замовк при сих послідних с.1овах мабуть 
жалуючи, що Сk<ІЗав і так за богато. Та з сего н зрозумів, 
що stкий би там мотив не був, зад.1Я нкого капітан м:v~ів 
шукати свобод.11 і иезале~«нстн в морських пponacТSJ:<, все 

ТаКІІ ВіН був ЧQ.lOUii\OM, ЯКОГО серце UJІ.10 CSI д.1Я .1:ОдСЬ· 

ких тсрn}иь .. 1.1и ~тнетсннх народів і одинtщJ,. І ТО:А.Ї до· 

перва зрозумів st. куди ді.1ись сі міліони, які висилав ка
пітан Не мо тог д.Іt. ко.щ Навті.'tюс знаходив ся б.1изf>КО 
острова Крети. , 

РОЗДІЛ ІХ. 

ЗАТРАLІЕИИЯ ІЮИТИttЕИТ. 

Слїду•ючого ранка 19-го лютого Канаднєuь прийшов 

до моєї каютr-1. Я бун приготований на його Р.ідвідиин. 

Він виг.1ндав дуже розч.1рованнй. 

- Щож. нnие, - Сt\азав яін. 

- Щастє. Н(·д, було пр.:>тн нас вчера. 

- Так, каnітан станув зі своїм 'судном в ту годину. 
коли ми мали вже покидати його. 

- Він мав дї.1о в своїм банt\у. 

- В банку? 
- Я розумію океан. в якому його богатства суть бе;;і-

печиїйші. чим в держаr.ннх скрииях. 

Опіс.1я я розказав Канадийцеви про випадки минувшої 
ночі,' надіялись в сей спосіб відтягнути його від пляиів 
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утечі; та насліАкн моАоrо .:>поаіданя були такі, що НеА 
•.uyaaa ctt· на немо»UІнність оr.1янутн боtакща 1 Bito•C81 
urь. • 

- О.АНвк, - rоворнв він, - все ще не страчене. Дру· 
rнм разом мн мусимо мати успіх, хочбн навіть сеї ночи .•. 

- В якім ІІаttряиі пливе Навтілюс, - я спитав ся. 
- Не знаю, -- відnовів Нед. 
- Побачимо коло полудня. 

Канаднець вернув ся до Конселя. Як тільки в вбрав ся, 
вийшов до ,·r..1ьону. Комнас показував по.1уд11~ннn полу,а

нево-західtІнй шшрям. Мн наюІвалн пятамн на Европу. 
На мані ще не зnзна'Іено бу.'Іо Іюложеня нашого судна. 

Пів до двuІшііцяrої вшюрожнено збірШІКІІ і Навті.1юс ви· 
плинув нn верх оІ\сана. Я побіг на поміст. Нед Лснд внпе 
реднв мене. Не ВІtдко бу.1о жадної зем.1ї, лнш вітрнла на 

вндноІ<рузї, Ж!lучі шt пітер, шо6 обіхатн кінчину Доброї 

Надіі. На дворі бу.1о хмарно. Нсд tшtлїв, бо через х"арн не 
І 

можш1 бу.1о доглянуrrн нічого, а rоловно сподіваної землі. 

В полудне сонце ВІІГ.1яну.1о на хвильку. Однак вітрІІ . .. \ 

змuгалнсь 1 ми мусІли схонат•• св до середини. 
ГодИН\' rіі:щіііше Нанті.1юс б\·в вже на 16'17' довжини, 

а 33°22' WІtрннн або 300 МИо~1Ь ~.від найбЛІІЗUІОГО берега. 
Не бу.1о тснср вже як втікати, і Канаднець біснІ? ся, до

відавшt•с~> нід мене про по.1ожсне Навтілюса. 
Я са:\І не журив ся снм д\'Же. З мене неначе спав тягар 

і я почував себе значно сп,жійнійшнм Сеї ночн коло 11-оі 
годннн відвідав ме11с нсснодївтю капітан Не~ю. Він питав 

ся мене 11уже ласкаво, чн не змучений я вчерашньою ува

гою. Я відnовів заперечуючо. 
- Ко.111 таІ\, нане дроІІакс, то я пр.:>поную ttікаву про

гульку. 

- ІlроІІІІНуtіте, капітане. 
- Досн вн бачн.ш підморські Пр()пасти ті.1ькн в день, 

в сонішнім освіт.1еню. Чн хотї.11tб їх побачнтв в нічну те
мінь. 

-Дуже радо. 
- Кажу вам наперt-д, що дорога буде тяжка. Треба 

буде йти далеко і внлазнти на гору. 
- Се ще більше цікавить мене, я готов іти з вами. 
- Ходіть. пане, вберемо ся в наші водо.1азні убраиfІ~ 
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В rapдep(jGi ми не застали нікого. КаnІтан не зru,ума 
ні слоаом пvо моїх товаришів. За кільки мінут ин були 
абрані а наwу аодну о"~:·ежу, а на плечах nриміщені були 
збtрннкн з аоздухом. Зо е.1ектрнчні лнмпкн неначе забули. 
Я прнrадаа за них кап~тановн. 

- Бонн б}VІНб безужнточні, - бу.1а Aoro відпоаІАь. 

Мені здс:аеа:tо ся, що я не чув добре Aoro сліа, ОАНІК 

не смів повтцятн nаtтаня, бо його голоаа аже сховвла сн 

і так в мосяжну кулю. Я скінчна вбирати ся, і чув, як хтосr. 

всунуо в мою руку закуту палнцю, а за кілька ханлин ми 

стану.ш ІІіl дні Ат,,янтttку, ЗОО ярдів г лубоко під аодою. 

Була маііже вівніч. Води були дуже темні, та капітан 
Jюказуваn щr~·, Ш\ чсрво•Іе місце в оідда.1еню даох миль at., 
Навті.1ЮС3. lllo ее був ~а вогонь, звідки він брав ся, ·ra ЯІl 
ocвittyвan нін иодну масу, н 11е міг сказати. Досить, що 

світ.1о с~ uу.Іо достаточшt:о.t наш••~ нровідІшкои і впарат 
Румкорфа ()ув зовсї:о.t з.1ІІUІНІІtі. 

По доро:й чу'І'ІІ 6у.10 пкийсt. шс.1сст вад го.1овою. Часа~ 
мІt ше.1сст ес,~, ст:ш:т бсзnерсрнВІшіі, та я зрозу:о.tів вкінцн 

йо1·о ІtfІІІЧІШу. Був ес :устІІfІ дощ. який 611n по филпх і 
роfіни на мене nражінє, що ось ось перс:"ІІОКНУ ІІаскрізr). 
Серед. во.п11! 51 ~:ж за~міfІВ cn з такого пересуду. Та в такік 
грубім водо.нзнім строю чо.1ові;:овн зда~ть ся, що зна. 

ходить ся не серед водн, а в якійсь троха густїйшіА атмо~ 

сфері, •ш:о.t сїn над нашою землею. 

Незадовго дІю ста.1о каміинсте. На ньому показались 

тисячні світн.1ка дрібненьких зьвірннок морських, і на них 
часто хоr.залась моя нога, та закута палиця піддержувuа 
мене. Обертаючись, я ще бачив бліде світло Навтілюса. 

Однак рожеве світ.1о перед нами яснійшало і освічу"зло 
все довкруги. Присутність таІ\:оrо світла під водою диоува~ 
JІа мене дуже. Чн б}\.'ІО \.е електричне сяево, чи як~сь невІ
доме нам зс:щ'.1ЬНІІМ д:·н~унаи природне явище, чи може 

вкїнцн людська рука да.1а Аому початок? Чи не капітаноаа 
рука в сьому? Мож.тtнво, що ее нова селитьба капітановнж 
тоаарншів і приятелів. яких вів мав тепер відвідати, а КО· 
трі так само як і він ведуть дивну rосподарк~\ Такі і поді~ 
бні гадки шнбалн в моіА голові. І в твкім настрою. подра
:JКІІюаанім ще новими чудами, які инна.1н перед нашнии 
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'UЧІІМ8, 11 ЗО8СЇ)t не дНІУІо&І би СИ, K0.111U ІІОба~ІНІ Hll АІІЇ МОрЯ 
UАНО з пtдмсf'ськнх міст, про нкІ мpitt юшітuн Немо. •· 

Наша Аорога ста1апа що раз то яснїnша. Бі.1е е.са~ 
•нходнло лучамн з вершка rорн 80f) стіп високої. fa 
..tідсностн ее ьула пише луна, а само жере.1о cero tаевняснt 
ноrо с•ітпа був вогонь на противкІА стпронї горІt. 

Капітан Немо нїгд~ не прнстанув. Він знав добре ск. 
мрачну дорогу. Я Ашов з незахнтаннм довірttм. Він брs 
мя мене морським rенїем і копи він постунав вrаеред, я 
любував ся Йf')ГО в11сокою. темною фіrурою, відбитою. на 
темнім тлі горизонту. 

Була вже перша година, коли маа прнйш.1и до підиїжа 
ГОрН. ЩобІІ 1JІt.1ЇЗТН ВІІСШС, Треба буЛО СІІІІІІЗТІІ Ctl ПрИ• 

крнмн стежкіамн серед великого .1їса. . 
Т:~к! Ліс •.tертвнх дерев, tіез .ІІнстя і соків. дерев скаме· 

нїлнх під Rtt.1ІІDOM води, між якими тут і тnм лсжа.1н ве· 
ЛНК31ІСІ)Кі СОІ..НІІ. СтеЖКИ обnожені бу.1Н ЯОДНІІ:'.tН рОСТІІ· 

нами, а по боках висів цї.1нА світ череtшшнаах жнаютн". 
Я спинав ся по сказах, перс.1азнв черrз стоnnн, проднрав 

ся через морські uаалвіі, які звнсал11 від одного дерева до 
другого, внстрашрнtв рнбк11, які перс.1іта.1ІІ від галузкн, 

до галузки. Пом11мо тяжкої праці я не буя ятом.1еннn. а 
сміло постунав ~а св..>ім невтомимим провідником. ІЦv 1а 
Індовнще! Як його описати? Як змалювати виг.1яд сих 
nicin і скал в тім середнику - яких долїшна часть була 
ТРМНа і .а.нка, а верхня прнбрана рожевнм11 красками сет 

світл-а, яке ще водн в .1есятеро красили. Ми випазнли на 
великі скали, які опісля .запаДали ся в бездонні пропасти, 
з глухим шумом .'Іявінн. На право і ліво розбігались темні 
rалери. а TU:\1 знова розкрнвапнсь широкі по.1яни, неначе 
виробпені людською рукою і я нераз питав себе, чи не 

явить ся переді мною якиn житель сих підморських око
лиць. 

Та кзпітан Немо все ще спинав ся. Я не міг лишати ся 
позаду. Моя палиця була знаменитим помічником. Оден 
кепскид крок міг спричинити катастрnфу, та я дwов сміло 
без надменшого завороту голови. Тепер перескочив ~ че
рез прірву, ttкa певно з.tдержалаб мене, ко~111б ее б~VІО из 
сухіА земли. OпiCJJR переходив через иепевнид ковбок ~е· 
рева, яюtА був перекинеиид через пропасть, не димячись 

:sо8Сім nf .. иоrи. · 
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Таи ~tuttyмcttтJ •• ,. ... ~.калн, ШlХtмеІІі ІІа rttuax ttепрuьи.tІ• 
НО онрі3І.6.1,'ШІХ OCtiOBIX, nереЧИ.111 RCЯKJIM :taKoti&1M ріВНО· 
0:\ГJІ. 3 ІІUt.ІіЖ ІІІІХ OIICTpi.liOtta.lИ ДСрСОU, )11( фОІІТаІІІt ІІЇ.4 
... Jf.llollfl\1 ІІіІІІорЩІ, ІІіддtрЖ)'ЮЧІІ другі ,1Cp~'Oif, іІ СЇ ЗИUІІа 

~ 1\JІШЇ. ІІрнродІІі ІІ(.'ЖЇ, IIC.11fKi ІUIOlpllll ІІа.'ОІ.1Н.1ІІ СК ІІЇА 
' шм кутом, m.:oro заІ\ОІІ ткrотїшІ 11е дuзно.111uбн 11n по
рхша з~м.1і. 

3&1 дІІі rодІІІІЇ nіс.1я того, tІК МІ\ Іюкшtу.щ Наоті.1юса, 
МІІ МІІІІ~',111 об.lіІСТІо ДCj1t.'ll. Сто сті•1 11011:1.'1 ІШІІІІІМІІ ГО.10Ш1· 
)Нf ІІЗІЮС'ІІВ СЯ вrрх rорн, ДсІІ~·;~~ С"Ші.lІІ :~:11.::1\fCIIЇ.li КОрЧі, 

н 1 nід 11~1111:1'( ІІЇГ ІІ)'f'Х;.І,Щ рІІ(оJ,ІІ, )І;І ·~ IJI.ti:ІІ;,r п.·рсд Тр:1· 

nrщї. В ски.1ьІІІІХ ;sa.1U'-I;І:<, r.ч ,·, ·,\,ІХ. rt·'·'~' ''< , і' 'JЇ.llf ие.1ІІ· 

чс:ші мuрСІоІ\і rютоорн. Кро:1 ··'''~І І:ІІІ'І,І.НІ (І,,~>··; JІІІОбі.t· 
tlfiO lt IIUII~p~•J( дорОГІІ ~UідуІРІі~ :ІВ :1G·' Ct 1 •:н,J:Іj ЩНІЩЇ :Ш• 

)flfi01I0 1Іi CJI В ТЇІІІІ НІ\UЇ J!.\111. ,\\і.ІІОІІ ''tіЇТ.:·,.:І'\ ~·o•.•JK СІІЇТІІ.lІ) 

сн SІСІІО ~ ІІЇН.\11\, І>у.111 ct: ,, ::1 U~ іJІІ,:І\ раІ,іІІ, С'\ОІШІІІІХ в 

своїх дїрах. 
м .. • . 

11 ІНІІІІU:ІІІ ІШ нер'UУ Терасу, ,-:,t.: >І:·~;J,'\11 11.1 ШІС ІІІІШІ 

Чуда. Іl~рсд Ііа:\ІИ .1СЖі1.11! 1\ІаЛЬОВИІІЧІ ·р~ І І ІІІ, )\1\Ї зраджува.1И 
руку ЧО.1ООЇКU. fі)'.1И СІ: пе.1ИКt КУІІИ каміия, МіЖ SІЮІМН МО. 
жиа булu ВІtріжшtти неІJІtразиі і темні фuр.'~ ·, замків і свя
тниь, ІІрнбраtшх безrршtичшІи числом цвнтучих зоофітів, 
иuд яюІмн ~юрські ша.1вії оироб.1кли ростtІиис tшкриоа.'Іr>. 

Що ее за країн<), яка сnІши.1а ся в морських пронастях? 
Які люди складали сі каміна і скали? Де к опинив ся? 

• Куди заве.1в мене фантазія капітана Нем о? 1 

Я хотів пнтати Aoro, тв в тому захоплеию я вхопив 
Aoro за рамr.. Та віІІ тр\ ~:ячи rоловою і вказуючи па.1ьцсм 
на найвнеший пункт гори, неначе говорив: 

- Ходіть за мною, ходіть внсwе! 
Я ішов і за кілька хвилин виліз ив сам верх, який nід· 

няв ся на десять ярдів понад всею тою ска.1нстою масою. 

Я nодиВІІВ ся в до.1ииу, звідКИ ми вийшли. Гора не 
виросла писще чим на сїм або вісім сот стіп понад уровень 
долини. Але no другіА стороні .10лнна ~аnадвлn далеко 
rлибwе, .\\ої очн кинулись через широкі nростори освІтлені 
ярким блеском. В дійсности був ее вульІ<ан. 

50 'стіn ШІЗWе верх~, серед дощу, І<Jиіия і обрю,ків, 
великий кратер викидав ляву, якв огнистою стру.-:ю nадала 

• волНу· nроnасть. В сей спосІб вулькан освічував АОJІіwну 
І 
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ча"-ть рівнини, як величезне лучиво. Полуміни а ньому • 
було, бо в воді не можтtно ій без воздуош жаріти. Ьднак 
сама лява бу.'Іа майже білм від rormчн і боролась завзято· 

з аодою, яка юrекотіла при стрічі з нею . 

. ·. 

.. . ,., . 

і -
' . 
І. • . 

. ; "'" . ' • . ; 

Гам • аОІИИІ ~acuo sруІн088Не мІсто-

Рвучі струі лявн разом з витиореними rазамн летLІ• 
в АО.nнну аж до стіп rорн, як n:олнсь ляви Везувія сплиаuи 

•• Terra del Greeo. 
Там в долині, перед иоіми очииа .. 1ежапо зруАноаане 
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місто - з ·-tападенимн дахами, розваленими святинями . 
.tежачимн на земли колюмнами, по яких можна ще буJІо 

пізJJЗТИ тусканську архітектуру. Дальше :інова решткJІ во

.І.опроводу, осноон Акрополїс з слідамtt Партенону, остан
ками портових забудовзнь, які разом з кунецькими кора

блями і rалєра~ш ІІішли під води оксшш. Вздовж довгнх 
JІін"іtї, себто .V.1НІtь, внетавали рештки муrів - пrавднві 
Помпсі під 1юда~tи. Ось що nока.зував мені капітан Не~ю. 

Де я ЗІШХОДІІD си? де я був? Я мусів доnідаТІІ ся зз 

всяІ\у ціР.у. Я хотів говорити, однак канітnн застановІJВ 
мене рухо~1 рую1 і б• ;>учи кусень креnдового ка~Ііня підіА· 
wов до скали і написав на ній слово: 

Атлянтида. 

lЦо за світ.1о тrону.1о мій ум. Ат.rннrrнда. І..ї'ЗрІІнне 

Меропіс Теоношш, Ат.1f'нтида ЛлятсіІа, ся зе:\І.lЯ, нкоі 
істІюванє зnпсrсчув~ти такі учені. як Orircн, Я:\-Іб.1їхус, 
Ма.1ьтс-Брун і Гумбот.дт, була псрс11 мої:-.ш очима, зі всі. 

ма докnза:\НІ постигнув:.uоі єї катастрофи. Так отже ся за. 

павша стороаа .1сжала поза Европою, Азією і Лібією, по
за стовпn~ш Гсr1кля, де проживз.1и сн.1ьні Атляши, проти 

яких старнині Грсюt слрямува;ш свої перші віііни. 

Ведс!іИJЇ дІІВШІМ пrовндінєм, я ступав по горах cet 
країни, дотикаючись рукою rуїн, тисячі років старих, су· 

'Іасннх може rсольоrічним періодам. Я лазив в місци, де 
ходили У.О.1Іtсь сучасники першого чоловіка. 

Підчас І\О.1н и cтaran ся затямити кожду дрібн11ч ку се

го краєвида, капітан Немо стояв непоооруш~tИА, неначе 

закамені.1ий в німій екстазії, оперuшсt. на УІошистий ка
мінь. Чи мрін rін про сих люднА, давно затр·.ачснІtх? Чи не 

за тим прийшов сюди сей загадочний чо.ІJовІк, щоби ·на
брати свіжих сиJІ в гісторичних спогадах і відевіжити ся 
житєм ст.арнштх люднА; він, шо не хотів ЖІІТН телерішнн~ 
житем? Щоб я не дав ча ее, щоби знати його га..'І.КИ, розу
міти іх! Ми так стояли тут через одну годину, оглядаючи 

ці.пу рівннН)\ освічену жаркою лявою, яка часзми дуже 
исиіJІа. Раптовні дрожаня перелітuи nонад гору, глухІ 
авуки передаванІ водою відбивuись з маєстатичною nо
вагою. В ту мІиуту пояnив ся крІзь водну масу мІсяць, за. 
пааючн своїм сяеаом nоrребаниА континент. Був ее тІJІьки 
r..АбJІеск. та я1шй пречу,ІUІий ефектІ Каnітан вс:тав, norJІSIRJI 
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в nослідне-на безмежну рівнину, а nотім nочав сн відеорот 

Мн зійшли з гор.Jі скоро, і nерейшовши через мінера
льний ліс я nобачив лїхтарню Навтілюса, ясну як зоря. 
Каnітан Ншов nрямо до неї, і ми дістали сн до судна з 

хвилею, колн перші соиїшні .'Іучі заtИлІі.ш nоверхню оке

ана. 

РОЗДІЛ Х. 

ПІДМОРСЬКі ВУГЛЯНІ КОПАЛНJ. 

На друrиіі ден[>, '20-ro :rютого н пробудив ся ніз1ю. 

Втома вчершuиьоrо дни щюдовжи.1а :'>tій сон аж до 11-ої 

години. Вбраu ся СІ\ореиько і метнув си, щоб nобачити, 

якиІі теnер нанрш.1 Нnвті:rюс;J. Іпстр)':'vІt.'ІІТ nоказував знова 

nолудневиіі наnрям, скорість 20 ми.1ь. а r.111бниу 100 ярдів. 
РодИ риб t-IC рЇЖНШІИСЬ тут Від ЗІШНІІХ меІІЇ дотеnер. 

Вс.'ІИчезиі скати, довгі иа 5 ярдів і з ве.1икою сн.1ою ви
скакува.lІІ nонад воду, .1юдоїща ріжннх родів, а передов

сім оден з них. Г.'Іявкус, довrиrї на 15 стін з трнкутннми, 
острими зубамн і npoзopr·i:\1 тї.1ом, майже неващннм в воді. 

Серед !\остистих риб Конеель заnриміп1в чорнавих 
макаїр довгих на 3 ярди. з верхною щокою видавженою в 
острий меч; nopo~; ясІІОЇ краски, звісну ще за часів Арі· 

стотеля nід іменем "морських драконів", небезnечну nід
час лов.'ІЇ через свій наїжений шnилькований хребет; меч
рнбу довгу на 8 ярдів, яка nлнвае великими стадамн і та
кож зе\осмо1т.ену довгим мечам. Риба ся живить ся рости

нами радше, чнм мясом. 

Ko.'Jo че1 нертої годнни дно з болота змішаного з ска· 
менїлими деревамн ставало більш камінисте, засіяне де

не-де куснями базальту, лявн і сіркового обсідіяну.· Я д:у· 
мав, 1110 за r.ею рівнююю слідувати муть горн і nісля 
кїлькох розмахів Навтілюса nоказалась на nолудневім ro· 
рнзонті висока стіна, я..:а застуnала всяку дальшу дорогу. 
Єі вершок очевидно nерестуnав ~'!ровень моря. Мусить 
ее бутJІ якийсь остров- оден з канадийськнх, або Зеленої 
кінчннн. На карті не за1начено було nоложеня судна, мо

жливо навмисне, щоб я не знав, де знаходимо ся. На всякий 
случай така стіна здавалась означати границю Ат.пянтИАИ. 
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~отрої ми 11ереїхали лиш маленьку частинку. 

Я бувбн сидів ще д~nго при вікоиuи і огляАав красоту 
uоря і неба, колиб віконця буJаИ не зачииклись. Тогді 
саме !іавтілюс приїхав під саму стіну і що він тепер зро
бить з собою, я не міг вгадати. Я вернув ся до своеі ка
юти. Судно не рухалось більше. Я положив ся до ліжка, 
щоби по кількох годинах сну встати, та була вже 8-ма го

дина рано на другий день, коли я прийшов до сальои}1. 
Навтілюс п.111в на ІІоверхни. До середнии доходили кроки 

з помосту. Я nрийшов до отвору, який був відчинений. 
Однак місто денного світла я знайшов ся серед глубокоі 

пітьми. Де ми є? Може ее бу.1а еще ніч? Ні. одної зорі не 
видІ<О було на небі. 

ще? 

Я не знав, що думати, коли почув близько себе голос: 
- Чн то вн, nрофесор? 
- Ах. юшітан, де ми знаходимо ся? 
- Під ::;~·.1.1ею, пан~. 

- Під ·~·2:-.1.1ею, --- ск.1икнув я. - А Навтілюс п.1нвае 

Він завсїг дн п.1иває. 

- д.'Іе я не розумію. 

- Зс.1ждїть кі.1ька х~н .. 1ин, аж нашу ліхтарвю засвітять, 
:1 )дЇ ви розг.1янете ся по місцн. 

Я стояв на помості і ждав. Темінь бу~аа так густа, щu 

я не міг навіть бачнтн ка11ітаиа Немо. Однак двв.1ячнсь 
прямо до гори я завважав там невиразний б.1еск в формі 

ко::еса. Нараз блнсиу.1о світло ліхтарні і розігиа.lо темноту. 
Я nримкнув на хвильку nоражеиі очи, а nотім зиова поди
вив ся. Навті.1юс стояв на місци близько одної гори, яка 
с.ч1Жила за прнмісток. Навколо озера стояла одна кругла 
стіна, довга в. проміри на дві ми.1н, а довкола на шість 
миль. ~'ровенІ> озера мусів бути такий самий, як і моря, з 

котрим воно мусіло бутJt в злуці. В горі стіни творили иа

.е якесь ск.1епіие, з отвертою серединою, через яку я ба-

чив блеск світла, очевидно денного. " 
~- Де мн е, питав ся я. 

--- В С<1Мі!.1 серци RИі'<іС.lОГО В~'.lІ>КЗНу, SІКе ИНПОВН.ІЛОСЬ 

водою і в сей сnосіб утворило озеро. Підчас нашого сну, 
щ·ю(Ьсrоре. : /авті.=tюс дістав ся т~·т через кава.1. якнй е 

скрнтий під водою, а широкий 10 ярдів. Се є щеальиа 
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nристань, таємнича і закрита зі всіх боків. Покажіть ме81 
на береrах ваших континентів або ом-ровів хоч одну Т8ІСJ 
nристань, яка дава.паб вам такнА захист переlІ, всякиn 

можливими б)'рями. 

В самІм еерцн внrac.toro •УАКІНУ· 

Безперечно, - підповів я, - ви тут безnечні, ка. 
nітаие~ Хто t~'іrби вас дістати в серци вулькаиу? 

- Так, Aoro кратер наnовнений коJІнсь пявою, rаз8118 
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. і nолуміиею, 1епер .дос1·арчае нам свіжоrо воз.цуха. 
- Але що ее за вv.'Іьканічиа ropa? 
- Се одеи з тих численних островІв, икими так засі._ 

отсе море - .дли кораблів ее звичайна піскова лавиця, а 
для ивс великанська печера. С .. 1учаА відкрив еі і через ее 

J.обре мені прис.1ужив ся. 

- А икаж корнсть з такого приютв, капітане? Навті
люс не потребує порту. 

- Так, ее правда; алеж він потребує електрики, а мк 
виробу електр~tчної снлн. треба содіюм, а содіюм вирабJІR· 

ємо з вуrля, яке дістаЄМJ з маіішІ. Тут власне в морю зна

ходять сн поh:.1ади вуt·.·tя, антвореного з лісів, які ще 1 

rео.'lьоrічиім неріодї сt.:;1менї.1и і перетворились в вуголь. 
Для мене ес ІІевнчерпана маІUІИа. 

- Так rJтже твої моряки стають тут мшіисрамн, пане 
каnітан! 

- Дос.10нно. Сї ма:!нн тяпt~їь ся під водамн, подібно 

як манІІІІ в Hюr:l'CTJІ. Мопюш ~юі. абрані в водо.1азиу оде· 

Ж)\ добуааюп. Т:Vї вуго'!ь, якого я не прошу денндс. КоJІИ 

я сnа.1юю ссіІ в~то.1ь ;t_:tп добутя содн, то виходячий через 

кратер ди~s над:1є ііому внrляд дійсного актнвн.зго вуJІь. 

кана. 

- І 1\111 побачн'-Ю вашшс топарншів при прані. 
- Ні, ие снм p:tзOI'.f. Мені спішно дальше іхвтн. Я ще 

маю доснть содіЮ:\І. К.).1Н ви хочете оrляиути ее озеро, то 

мусит(" робити ес сегодня, пане Ароиакс. 

Я подякув1в і пішоп за своіІ'tш товаришами, які ще не 

виАшлн з своєї каюти. Я попроснв іх на сю прогульку ' 
вони tef1чac виlіш.ш иа поміст. Коиrель, якиА ніколи не 
дивув~n ся нЇ'І(ІМу, днвнв ся на nce, як на щосs, природне. 
Але Нед Ленд шукав тільки за яюtмсь виходом з сеі печt
рі. Поснїлавнт. ми внбr<~.1ІІСЬ ло гори. 

- Тепер мн зиова ~а землн, - сказав Коисель. 
- Я не називаю сего зем.'lею. - пробурмотів Кана· 

днещ, .. - В дn;tлтку :\111 не є на ніА, але під нею. 
Між стінамн гори. а водами озера був пісковиА беріr, 

в найширшім місцн 500 стіп довrиА. По сім березі можна 
бvло смі.1о обіАти озер(). Але підиїжа високих стін буп 
~ердою скалою. покрнтою вулькаиічиими стовпами І ае
~ичезиими П)'Месовимн каміиимиt пежячими цілими купаки. 
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ІJрОЧНЩеНі і ВНW.1Їфоваиі В ВУЛЬКаНЇЧНіМ 80ГНН BOtiH 6ЛНЩа• 
.ut тепер від елєктt.JНЧиого світла. Мікові порошинки пі,д~ 
111tма.1и ся ::J під. ніг в ;op)r і виг.1ядвли як хмари іскор 
Днu тенер значно JІіднnло ся, і ми лізли 110 похнлостях • 
.або западеию:. долинках. та уважно ступа.1и ногами по 

тих коиrJ1~омератах, не:івязаннх з собоІQ жадним цемен· 

"'І'Ом, І ховзалнсь по wклtІННХ трахітах, зложених 1 крнwта
~ів, фельдшпату і квар:tу. 

Нульканїчна природа сего ве.'Іиканського заглублени 
-..отверджувалась на ІщЖдім кроці, і на ее звернув я увагу 

ооїх товаришів. ~'stвітІ. собі, говорин я, ко.1и сей кратер 

«Sув наповнений кипячою .1явою, і колн ся маса nлиина 
nіднімала ся аж до вершка сеї гори. 

- Я унІJ:1яІQ собі досконало, - сказав Коисель. -· 
J\лс нонсиїть меиї. чо:'Іt~· Ве:ткиіі Архітект, :і:ІстnІювип 

~перації, чом~· сю ніч ~<tМіІІн,в в СПОJ<ійне озеро? 
- Дужr '.Юж:шоо, 'І'О\І~·. Конп~:н., що ЯІ\~сJ, ·ютрнссн~ 

s1ід океаном віІJ.ЧНІШ.1о ссіі каиа.1, шшм rюс.1у!ЖИН сн Нuнті
.жюс. Піс.1н того водн Ат.1нитІІку рушн.1н до с~:рсдІІии гори. 

З того повста.1а страшн" uорба двох е:ІЕмеитів, яка скіи
"'ІН.1а ся лобідою Непту11з. А.1е богато віків мІш~·.1о з того 
"tacy, і тепер затоп .. 1ений ву.1ькан став ся спокійною пе

а•ерою 

- - д:. же добре, -- підповів Нед Леид. - Я прю1маю 
. "ояснеиЕ. ті.11ьки в нашім власнім іитересї я волївби, щоби 
~ей кана .. , був зявив ся над поверхнею моря. 

-~-- Алеж, прияте.1ю Нед, - сказав Консель, - колиб 
ІК.ЗИ<l.l був Над. ВОДОЮ, !-f<,НТЇЛЮС uувби Не ЛОТрафИН ІІере

ІІЛИСТИ через нього. 

Ми дальш'е спинали ся до гори. Стежки ставали що раз 
то стрімкійші і вузкі. Г.1ибокі ями, ю<і мн мусіли перехо
..n.ити. псретина.1и їх чнсто. Ttlc()n fіу.ю оминати скали. М~• 
суиули с~ на ко.1їиах. Конеелів дотеп разом з силою Каиа
.Jtийця поборюва.1и всякі персшкою1. На височииї ЗО стіп 
nрирода зсм.1ї зміии.1а cn. На місце трохіт~· прийшов ба
зальт, а між верствами fіаза.1ьту ви.1ись довгі стr~'і ляви, а 
:-uісцнмн нелr.І'і коври сїrІ\и. Яснїйше світ.1о продирз.1ось 
'"'Іt'рез верхню шию крап.•ра освіч~1ючи но тrоха ву.1ькаиічиі 
.заглvблеия на віки скриті внутр сеї вигаслої гори. Ми мусі
..лн ;~мехати наш rі;адьший xill на височині 250 стіfІ через 
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иенрохuднмі ІІсрешкодІІ. Дорога ста.1а ІІр~І:\ІUНісною. а да
ЛІ•ШС нсрехо.д11.1<1 8 .1ук. Пuюш.111 ся роспtиІІ, корtІі і кі:ІьІm' 
дерен BllpOCTil1U 3Ї СТЇІІ. Я З<JЩЩМЇТІІА КЇ.'ІІ>ЮІ мо:10ЧНІІІ\ЇІf., 3 

••юtх DІІтїкnв ідюtй сік. Гемотропв сумно похи.ш.111 свої ки
тицї цьnітіn, бе:і кр<~ски ; запаху. Місцш.ш рос.111 хрнз:штеми 
під n.1•.oeca~"' 'і донгІtМІІ, н.1<JКСНВІІ!\fІІ .1ІІСТЮ1МІІ. Між t:труtІми 
ЛЯНІ\ 81\Г,1Яда.111 :">Н1.1СШ>І\Ї фіЯ.lІ\И З деЯІ\11~1 Зі.ІПаХО~І, ЯІШіі tl 

нюхав з ос.1ІІКІІ:\І з<Jдооо.1еІІЄ~І. 3<JІJax є душею цьнітіо. а 
морські ~ьвіти 11е мають юuсие душі. 

M1t ІІрніtШ.11І д.о rруни нс.lІІІ\ІІХ дрnконо8ИХ .зсрсо, .,.,.-;. 
сноїмн ІюrішІ~ІІІ ІІорозсува.ш ШІ 6ок11 ска.111. Нед Л~ІІ.'t ІІёl.. 
ЇХ 81ІД СК.1ИКІІун: 

Ах. тшс. у.1ій, y:tiii! 
- ~·.1ііі, - оідtюнів ~~ рухом иедовіря. 

ТаІ\, у.1ііі. відновін Кnн:1дІІЄНh, -- з ІІЧО.І:1М~t .1."1В· 

К0,1<1 ІІЬОГО. 

3fі.1І1ЖИОІUІІСЬ ДО Іі!>ОГО Jl МУСЇВ ПОВірІІТJІ СНОЇ~І I)LJaИ. 

Ко.ю дїрн ІІро!н~рЧl'ІЮЇ ~ ІJдІІі:о.t з драконсьюtх дерев 1\\)ути

ласІ. ТІІСНЧа r'!X r~ІІЇН.11>1111Х K0.\1ilШUK, :~Ю111ІІХ СКріЗЬ 1\0 1\аІІа· 

диііськнх ос-: Г'')Н<ІХ, 3 НЮ!Х нрод)·кт т:жніі со:юдІШЇІ. Зонсїи 

природ110 Канаднєць хотів назбиратtt трохз .\1Сду і я ІН~ :"ttir 
нротtІВИТІІ ся сьо:о.Іу iioro бажnню. Він запа.111в кі.1ью1 сухшr 
.rшсточків, зміш<~НІІХ з сїrкою і ІІочзв ди:чо.\1 виганяти нчі."L. 

Пово.1и пчо.1Н ви.1ітаJш ~· у.1ія, з ЯІ\ОГо вкінци Канаднєць до

був кі.1ька кварт чудного меду. 

- Коли змішаю сеіі мед з соком з х.1їбового дерсаа. 
потрактую 8:1(' смnчнstм тїсточком, - розказував з· захн<~том 
Каиаднець. І 

Піс.1я 'WJГO ми рушн.1н дальше. На кождім скруті :чн ди
вн.1ІІ ся иn oзeput ціле освіт;1еие світлом Навті.1юса. Судно. 
лежало и<І воді неповорушне. На помості'і під горою веш
талисt. морякн, яких те.\1t•і rїни відбІtв<Jлнсь на освічених бо
ках печері. Тепер ми Аш.111 по хребтах, на яких спочивало 
ск.1епіне. Тут поб<~чн.1и мн, що пчолн не були одинокнии 

представниками зьвіричного світа внутр ву.1ькана. Хижі 
mахи .1італн в тіни, або втіка.1и зі своїх rиізд на вершках 
скал. Канадиець цілиА тряс ся на вид сеї дичини. Не маю.чаJ.. 
стрі.'Іьt3н він нослуГ}ІВав :.-я камінцям11 і по кількох невдал1n: 
пробах вда.1ось Аому зранити чудового птаха. Заки однак 

він дістав Аого, дваАцять разів ризикував своїм жtrrєм. Mw. 
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мусіли тепер злазити б.1изше береrа, бо хребет ставав не· 
вигІдниn. Над нами ВІІГЛ\Ідав кратер, як гирло жерепа. З то
rо місця uндко бу.1о зо~сім добре небосі<лін, а хмари, ро.
:іігиаІІі oi·!'"jiOM .111ш.а.1н з-. собою нn вершку t·op.-t свої мра· 
чні рештt.ІІ, д~юtз на ес, що не .1їта.1н нисоко, бо всего сім 
або oici:--t cui· стін над уроннем ~орн. Через пів годнни ми 
зійшлн до (н~pcru. Ту t' пo;utu:иat l\Іif морський криштал, ро. 

стинку, яку дуже добр~ квncatтtt. Консе.rtь назбнрав еі цілиА 
оберемок. Що до з~ніряток, то можна іх було тут начислити 

тиспчі. Наіібі.11:.ше нr~· ·~•їх родів раків. черепашок, хамелео
нів і ім подібннх. з~~ . 1.:t чверти годнІш ми скіІІчили нашу 
прогульку довкру:•1 (\зrpn і верну.'tись до· судна. Залоrа 
скінчила ладовати · Jдію~ і Наоті .. lІОс міг вибратн ся звідси 
кождоі хвилі. T:t капітан НС:\10 tte давав ніякого приказу. 
МоЖJJиво, що він ждав до ночі, щоби заховати в тайні пе

ред намt! підморськнй переїзд. На другІІіІ день Навтілюс 
брив дальше під водамн Ат.1янтику. 

РОЗДУЛ ХІ. 

САРГАСОВЕ МОРЕ. 

Того дня Нантілюс перепливав через одну замітну 

часть атлянтвііського океана. Мабуть всякий знае про істно
ааие струі теплої води, під іменем "Гольфштром•. Почн· 
наеть ся він n мексиканськім залttві і на 25" півн. ширини 
ділить ся на дві струї, з яких го.11овна пливе до берегів 
Ірляндіі і Норвегії, а друrа завертае на полудне ко.1о азr>р
ських остропіР торкае беріг Африки і вертае до Антиліа. 
Ся друга струя замикае своїм колесом теплої во11и сю ча
стину хо.1одного і спокіАного океана. названу морем Cap
raco, правдиве озеро в отвертім Атлянтику. Сій струі 
треба тру р:жи часу ІІЗ ее, щоби оплннути раз довкргун се

го озера. Такі сторони відв,ідував тепер Навтілюс. Були ее 
чисті пуги, засіяні морськими ростинами і тропІкальними 
ягодами, так rустими, що судно" ледви продирало ся через 

них. Щ:>би шруба мог.11а свобідно обертати ся, капітав 
Неко провадив судно кілька ярдів під водою. Слово Cap
racco походить від гішпанського СJІОва вargazzo, - •ке 
означа• яrідnу биJrНнку, яка головно росте а сім мори. 
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.Ученні! МорІ, .. uтup ,,Фі~·ІІЧІІОЇ r·соrрцфії Ky.ri З~о:МІ:L.І\UЇ" 110· 

.І.ОЕ ТаКі Пр11\ІННJІ 1 ЧОМу 'ГЇ рОСТНІІКІІ ТаКJІМІІ МВСаМН pOCTY'fb 
в сіН спокНіtІШ \іастІІ д-.·.,ю&тнку. Од&ІІJОКІІМ )tOif\.'IІІUJІ:\1 по
яс&tснем, юtже 11ін, є зn:·а.:тьно звіснІtА дос~ід. Ко.1н вюшемо 

В ВіJЗ)', ШІІІОDаІ~'ІІУ UОДОІН I\Ї.lbh3 дрібЮІХ .кусНЇН KOpt.:a, або 
ИНШОГО П.1ІІИ.ІJОЧОГО ТЇЛа і закО.lОТІІМО ВОду В ОДІІУ СТОрОІІУ• 
то· 110 :<ЯtІ.1І: :,сі кусІІІtt\ІІ зuеруть сн на ссрсдшІі водн, де 
вона наіі~tснше крутІІть cst, де ва.ш ааАспокіІЇІІЇЇІШі.l. В на
шім ІНІПадJ\у А1·~нштнк f вазою, •·о.1ьфштро:-.І прсдстав.'Іяе 
ру.'< ..'І,овко.1а в 11:1 й, i.l. :-.юрt.> Cnpt·uct·a t:· сю" сіrокіііШІ:\1 ;\•ictLc..,, 
на якім зібра.11t ся ростш~кн. 

Я прtІІімаю тш.;с но,:сt&<'ІІЄ Moporo, бо сам ІІср..:кошш си 
11р0 Йnrn rт·::tliCTh В С~рГаСОВіN МОрИ, де Кораu.1Ї 1\С ІІЛН• 

вають. Над ншш ІІЛttBtl.lІt всякі nрсдметІІ. ІІакошІчені між 
сн~ш чсрuоt•<lсп~мн роснІНками, ков6к11 дерев з АндrіІІ або 
Ска:ш~пt.'< гір, зансссш•:х рікамІt, д,.н,зонкою, або Міс~·іссіt•
пі, ЧІІl'.1СІШі розбИТКІІ, ОСТ3111<Н корабеЛЬlІІfХ ДОЩОК і СТОВ· 
пів, які обтяжені всякнмн черепахамн не можуть вже бі.lь
wе дш&rнутн ся нn по~ерню моря. І час оправдає другу· 

опівїю Mororo, після якого сі всі субстащ~іі 1 часом ска· 
uеніють через дїланє sод11 і ВІ&творять нові н~вІtчерпnні 
uаіfнн вуг.1н · - як резерву зrотова&tу занunад.lІІП()Ю при

родою ШІ ча<', кomt людн вичерпають майнн контвнентів. 

Ui.'fю1 день 22·го .1ютоrо мІt провели в Сарrасовім мо
рн, де рнбн, що пасуть ся на морських ростниках М3ЮТЬ· 
подостатком пожнвн. На другнй день океан прн~раn зно-
18 свій внчаАннй вигляд. З того часу через 19 J].НЇВ, себ-r101 
від ZЗ-го лютого аж до 12-го марта Навтілюс крутив ся. 
по серед1ші Атляmнку, nереплнваючн в день не бі.1ьше fi1C' 

100 мн.1ь. К•:ІІ1'тан Немо хотів очевидно сповннтн врогра
му своєї підморської вандрівки і мені здавалось, що він 
Аумnв верта-:-н ся попрrt кінчину Доброї Надії на води 
Австралії. Нед Ленд побоював ся сего, бо в такнх u1нрокюс 
морях, без островів, мн не моглн і думати про утечу.. 
Ми мусі.111 в т~кім разі :>датн ся на ласку, бо перебоем не 
знскалнб нічого. По скінченю сеї вандрівкн, можливо ка. 
пітан згодить ся на нашу свободу під услІвеи, що при
сяrнемо на свою ч~сть. що нікоJІн і нікому не внкрнсио 
fс:тнованя такого судна і таких JІюдий. Сю справу треба 
dуже обговорити з капітаном. А.11е ~и був • саобіАІUfм }IJ)--
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магати СJІ свободаt мн себе і своіх товаришів? ч .. не по· 
стщаовив кuшта11 вже ша самім аючатку, що таіІи<t його 
ЖИТЯ ВНМіJГаJІІІ Hiliii0Гl) СТ<1.10ГО УВЯЗНСІІЯ Hil Навті.1ЮСЇ. 
І чи снх чотираt місяці мов•шия не було д.1я нього занвою 
згоди на таке його рішt:ІІє? Ч11 не краще бу.1об зовсім не 
вертатн до такої з инм дІІСК~'ІСії, щоб не nнкликуватн ІІепо
трібиого в ш.ого ІІідозріи~ і сим вбимти на будуче иеод
ної, МОЖ;ІНВОЇ доброЇ ІІаГОДН. 

Ч~ре3 }~І ДІІЇІt 8HC\1Jt' ВЖС :JГад~'ІJі\ІШХ ІІЇЧОІ'О :t<JMiTHOГt> 

не прнк;аючалоса. шам u дорозї. Я ма.1о 1\о.ш бачно каніта
на, НКИ\1 був 3<18.СЇГДІf ЗіІ\НІТІІЙ. В біб.1ЇОТСUЇ дуже ttaCTO За· 
CT8BU8 Я КШІЖЮf DідLІІІ\ІСНі, особ.1Н80 КИНЖКІІ про ПрІІрОду. 
Моя КИИЖІ\а ІІро ІІЇЩІОрСЬt\і ЩН>П<lСТИ, ІІСрСЧНТ)'Ві:ШU 11\ІМ 
була ІІОВІШ заміток. яю дуже часто опрокндуоа.ш мої те
орії і саtстемн. І того pO,lil но.1емікою ка11ітаи вдово.1яв сн. 

а рідко ко.ш nерсчин cq ~.1овq:шt зі мною. Часамн я tнtC.'IY· 
хуоав в ночи nідчас СІІ:::>'ШНку Навті.1юса на фнлtах морсь
ких. В тій частн нашої nаидріокн мн їхали uї.1шш днями 
на nовсрхии. І{ромі t-:і.1ькох вітрІмьшsх кораб.'ІЇВ в дорозї 
до Іидий не здибаl!и нї•юго бі.1ьшс. Одиого дня одсн ки
толов слїднв за 11ами в переt<оиаию, що бач11ть нсред со

бою велнчсзиого кнта. Та каnітан Нс~о скоро покінчив 
сю погоню порииаючи нід воду. 13-ro марта Навті.'ІЮС прн
стаиув. Капітан Немо В:іНВ ся до Іtомірів а·лубини, що мене 

д)\Же інтересувало. 

Ми зробили доси 26,000 миль. Положене наше на карті 
було зазначене на 45":t7' полуд. ширНІ1И, а 37°53' захід. 
довжини. На сих водах капітан Денгам не міг відкрити дна 
при 14,000 ярдах, а таї<само ляАтиаит американської фри
rати, Паркер, не міг .аіткиути ся дна при 15,140 ярдах. 
Капітан Немо cтapts дістати ся до дна океана спрямо
вуючи своє суд!Іо нід 45 кутним степеием з водною лінією 
Навтілюса. Опіс.'Ія шрубз з великою силою почала свою 
роботу і під напором корпус Навтілюса дрожав. як зви· 

чаАний акорд і зап~дав ся під воду. 
При 14,000 ярдів глибоко я бачив якісь чорні верхи 

Dистаючі з поміж води; могли с~ бути верхи високих гір, 

як Гімаляя, або Монт Б· яик, або ще . висших. Навтілюе 
спускав ся ще ннзше помимо великого напору. СтальовІ · 
по~~ити тріщали при своіх спо·енях. штаби гнули сл. перего-
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РQАН стогнали. Віконця в са.1ьонї Іtсщtче наrнналн ся АО 
с•реАИнн пі.А натиском; оодн. І с:Я СJІ.1Іtна ~удова булаб. пе•· 
н\1 поJІ,ала ся, яІСбІt nІ~~•я слів капІта11а ,н, nотра-рнла ста· 
•ити опору, як солідне тіло. В сих проnас:тях я бачна ще 
деякі "Іерспnхн, серпу.1ї і сІІіІІорбн, всї жнаі; та скоро вси· 
ке зьвірннне жнте зникло. Судно заглубилось на 16,000 
ярдів і стї11н Н<1вті.1юса ендержува.1н напір 1,600 ат~осфер, 
або 3.:.:00 фунтів ша кождих дні пятнх квадратного uа.1я 
цілої пuверхнї суАНа. 

- ІЦо за ІІ0.1ОЖСІІt', - ск.1tІКІf~'11 я. Бyrr~ ., тnкІtх 
глибоких стороІшх. де :ц~ ІІЇнна .1юдські1 11ога tІе стуnа.1а. 

Дивіть си. юшітане, на сї ur.ltt~nшi СІі<1.1ІІ, сі п~tсті печері, 
де вже немож.1ІІве нїя~~: Жt' 1 t'. Шо :\а Іас.шані світи! Чому МІІ 
не можемо за:инnтн їх в пам нт11? 

- Ч11 н~ хотї.нtб НІІ, -- 1111тав cs1 1\~нtітан Нt.'мо. --- в••· 
liCCTH ЗRідСІІ ШОСІ> (Іі.1І•ІІІt:, ЧІІ~ С/101 ад? 

- lllo 811 роз~·мі~ТС Пі.'І. СІІМН C.!OROlMII? 
- Я хотїв ска;цтн, що ,.-,чого :rrкшОТ'о нк Н:Jнтн фото-

rрафічну зннм~у сеї ІІі:t~Jо!'ської оІ.:О,1ІІІІі. 
На приказ юшіт;.ша 11с\ІО 11:0 сn:н.ону врннес.111 апарат. 

Через ШІІроко нідч•••н·щ: вiJ\DHUc Аодна маса яс11іла від 
електричного світ.1а, яh:с розснпа.1ос•· ІІа всї боки і вс.1нкою 

одностайностію. Нnвті.1юс не рухnн ся. Апарат уставили 

проти вндів 'юрського дна і за кілька хвн.1нн був готовнА 
неrатнв. на якому видно бу.1о сі первісtІі скали, що ніколи 

не бачн.1н свІтла неuссІІсго, сю наnннзшу верств~· rранїту. 
яка е основою ку.1ї земської, сї r.1нбокі печери, видовбані 
і зазначені чорнн~н к•J<ІСК<~МН, неначеб з під касти фля· 
мандського ~ч~тнстіJ. Поза СІІМ знова .1інїя верхів гірських 
замидаючих 'ІУдІІі краt!JІІДІІ. Не мож ОІtнсатн ефектів сих 
rладонькнх, чорних і внш.1іфованнх скал, без моху, без 
одної плями, з даавннми формами, .спочиваючих на піскО· 
внх коврах, яснїючнх тисячамн красок від електричного 

світJІа. 
Як тільки скінчнла ся ся операція, капітан Немо ~ 

приказ іти в гору, бо за довгнА натиск, wкідлнвнА NМ 
будови судна. 

- Ідемо знова в гору, - я заговорив. 

-Держіть ся добре! 
Я не мав досить часу, щоби зрозуміти таку пересторо-
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"Гу, кол.и нагло перевернув ся на диваиї. Навті.1юс внпри

мив ся в гору і під си~,ьшrм наnором шрубових оборотів 
nіднімав ся з подивляючою скоростію. Все зиика.1о і за 
чотири хвилі судно зробивши вісім мнль вирииуло на 
<жеані, як .'Іе;•оча риба, а филї горами сиува.ш ся за ним. 

?ОЗДТЛ ХІІ. 

КАШАЛЬОТИ І КИТИ. 

Ночами .З-го і 14-го мартJ Нанті.'ІЮС зиова нрпв в 
но .. 1уднсвім напрямі. Я уяв.1яn собі. шо він зрівшшшнсь з 
німчиною Рога заверис ни захід, на водн Тихого океана і 

та..: зшн:раштt. снітону вандrівh:у. Tu на сЇ\І не t·та:ю, бо 
судно 11~ ЗМіНИЛО СВОГО ПО.l)'~НеНОІ'О ШШрюtу. К~·дІІЖ ВОНО 

п.1и.10? Чп до бігуна:> Се Gу.1аб 11роста шаленістt, Я почав 

думати, 1110 ся смі.шнісrь ..:апіташ1 ІІою оправ;tуuала по· 
боюванн Неда Ленда. Вже якиtїсt. час Кашtд11ЄНІ• не згаду· 
вав переді мною иї с.ювс•ІКО\І щю нuмір утечі; ніи зробив 

('Я дуже МОВЧа.'ІИВІІІЇ. Мuбуть 3<1 довге УННЗІЮІt ВІІП.Гtеку

на.чо н нІ.о.му страшне завзнтt:, від шшrо rорі:ш Ііого очн. 

'"'coG.1ИBt:" нр11 стрічі з І\сІПітаtю~t. Я побоював сн, щоб во
но не скі'-!чи.1о ся якJІмсь насильством. Того дня, 14-го мар
·rа. н ~юю каюту увійш .. 1И Коисе.1ь і він сам. Я спитав їх про 

tІ(ЧfЧІШУ ЇХ ВідВіДИН. 
]анитати вас про одну річ, -- відповів КанадІІ€11h. 

- Говоріть, Нед. 
--- Кілько € моряків на Навтілюсі по вашій Ду:\щі? 
- Нє можу сказатІf, приятелю Нед. 
- Я гадаю, що механізм судна не потребу€ ь~ликого 

чис.тtа прислуги. 

- Певна річ, що при істнуючих умовинах десять чо

:ювік позинио вистарчити. 

--- Чпмуж однак завнажав н бі.1ьше? 
Чому, -- відповідав н вдІІВеlЯЮЧИСІ• в Неда, якого 

гадки бу.:ю .'!егко вгадати. - To~ty, коли я добре зрозумів 
жит€ канітана, що Навтілюс € 11е тільки судном, а.,е 
:3аразом і міс1tем nриюта д.1я тих, які подібно як і іх ко .. 
маидаит зірвали всякі звязи із сушею. 

- Можливо, що так, - с~азав Коисе~1ь. - На всякий 
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случай чнс.1о .1юднІі на НавтіJJюсі е оrраиичене. Чи не мо

г "'"б ви, пане ска за тн нам приблИзно го· іх чим а? 
- В який спосіб, Консе.1ь? 
- Об,шсленєl\1. Зн:tючи роз~іри судна, пане, а тни 

самим обем поміщеного в ньому воздуха, вн можете ви

рахувати чвс.1п .1юдий 110рівнуюнн скількість зужнтоrG 
t<ождим чо.:юніком возд;ха з фактом, що Навтr.1юс мусить 

раз на 24 годинї ні,щов:шти запас: sозд~1ха. 
Консс.1ь ·не не скінчнв r-еченя, а я знав вже, до •sого 

він ripюtyt:. 

- - Я розу:-.ІіЮ, - СК:1З<ІВ Я, -- ОДШlК ТЗКС ОбЧІІС.l~Іl€ xnt.t 
просте, не :\to;f'c датн НН:\І нотрібннх внслїдів. 

-· Мrншс о теє, --- сt.:аз<Ів Нед Ленд !)із ко. 

-- Ось :.~аєтс iioro, . - кижу я. - В одній годинї oдefl 

ЧOJIUHЇJ.: ::ІУЖІІТІ\ОВУ€ НІ).'JОрОЮІСШІ З 20 Г<І:JЬ()ІІЇІІ но:~духа, 

або в 24 rnдІІШJХ з 480 rа.lІ•nнів. Мусюю оте оіі•ІІІl'.lНТИ, 

кі.'Іько разів ПІ) 480 rа.lІ,nІІів ~•ае в собі Навті.1юс. 

- - Саме так, . - доповів Консе.1ь. ( 
-- І\о.111. -- продоnжав я. - розміри Навті.1юс;1 рів-

иают'~ сн 1500 тонам. а о;rсн тон 200 ra.lІ~oшl:-.t, тоді :~оо.ооо 

rальонів ноздух:1 нодїж·ннх черrз 4~-() дасть чнс.ю tl25. Зна
читІ,, що но:І,1\'Х в Навтt:носї мнстарчає д.1и 62!) .lюднІЇ на 

24 ГОЛ.ІІІJЇ. 
Шістr. сот двайцяп, шпь. -- повторив :1 дос:щою 

Нсд. 

Однак з<tтнмте c·-.tii. що :vtH всі не ск.1адає:-.ю ся H.:l· 
віть на одву :tеситу час·а, сего чис.1n. 

- Все єще зn богатп на їрьох. - - зuвважав Консель. 

Кан:І.1ІІєцr. нптрнс rn.10вою, обтrр \10.10 р~·h:ою і вий

шов з t\ЗЮТІt ие иідповід.аючн. 

- Позtю.lІ•Те розказ;1ти ва:\І одно спростов:ше, пане, 

- сказ:1в Консе.11 •. - Бі,1няга Нед тужить :-.і! всїм. чого не 

може осягнути. f-'foro мнну.1е житє все стоіть нсрсд їюrr, 
очима. Мн мусимо розуміт11 його. ІНо він буде робити Т)ТІ'? 
Нічого. бо він ис є учеЕІІіі, як вн пане; і нін не М<lє такого 

замилувіlня до краси мr·ря, яке ;.~и маємо. Він все віддасть 

в жеrпв~· на ее, щоби вернути ся ті.1ьки до своєї рідної 

К()JІИбИ. 

Безперечно монотонність на судні мусить бути невино
С'J~Ма д.1n Канадийця, нривнк.1ого до свобідиого і аJ<Тивно-



- 186-

ro жити. Мало 'tу;''1акнх випадkів, якіб піддержували Aoro 
nригнобленого духа. Саме того дня с:tучай від.свіжив в 

ньому ясну память кнто.1овствв. Коло 11-тоі години ран
ком· Навтілюс пливуЧи на поверхни моря стрінув ся з ва· 
таrою китів, 'Іому я' ·з(Jnсїм не ди9ував ся, знаючи, що сі 

зьвірята гонеиі до смерти ховають ся в верхних об.1астях. 

Море було сnокійне Ми сиділи на номості, настроєні 
блвrородиостію спокійної і чудової днини в сих сторонах. 
Канадиець - в тому він не поми.'Іяв ся - nерший завва
жив китів ІШ східнім в·щнокрузї. Див.1ячись уважно МО· 

жна бy.rro 6:-~чити, як 1юни нідіііма.'Іи і ховалІt свої чорні 
хребти разоr.І з фи.:tями R відда.11н пять ми.1ь від Навті.1юса. 

- Ах, -- закричав Нед Ленд, - колиб я був тent:\) иа 

рибацькім суднї, така стріча далаб мені правдиву розкіш. 

А тут на встид і ганьбу чоловік nривязаний до сих сталевих 

ІІЛИТ. 

- Що, Нед, -сказав я,- ви ще не забу.1и своїх ста~ 

рих рибацьюtх ідей? 

- Чи може юtто.1св забути ко.;ш СІЮ€ старР ремесло, 

пане? Чн мrже втомиТІІ ііого нраця зад.1я сеї лов1ї? 

-- Ви нЇІ\•>.lІt не .lОІШ.lН рІtб в сих морях, Нед? 

- Нїко.ш, пане; ті.1hКИ в півиічннх, як в Берінга зали· 
ві, або в проемику Деіівіс. 

- В такім разї пол~·диевий кит яам зовсім незнаний. 
Доси ви nо.1юва.'Іи ті.lьІ~и иа rрен,1яндського кита. який не 

важивби св н;їкати чеrсз теnлі води рівника. 

- Ах. ПСІІІс Професор, що ви отсе говорите? - сказав 

КаюІДИ€11Ь Редовірчнвим тоном. 

-- Я гоn }f'IO то, що знаю. 
- А отжеж слухайте! Півтретя року тому назад коло 

Гренляидії н сам убнв ·.шта, в боці якого ще находив ся 

гарпун зі зня.ком кораб.1я, що .1овив китів в пролнві Бе· 
рінrа. І так r.пяснїть менї, як зьвіря ранене на заході Аме· 
рики, могло Gути убитим на сходї, ко.'Іи оно не перейшлn 
рівника, обііІшовши ріг Горна, або кінчину• Доброї Надії. 

·- Я nодї.1яю думку Неда, - сказав Консель. 
- lЦо дп сего, то ось моя відnовідь, мої щирі това· 

риші. Ріжні rоди китів жиють в ріжних морях і не ПО· 
кидають їх. А коли одно з сих сотворінь з nролІtву Берінrа 
nерейшло до :tросмику Дейвісового, тn правдоподібно між 
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НІМІ\ \tорнщ: ~ІУСІІТІ> О)'Т\1 МіСЦ~, ИК\1:\1 ОНО rtepeiiШ.10. 

-- Т3", И ІІе ЗІШЮ Іtоrодн 1\.НТЇВ Et ПО.l)'дІІСВІІХ ~tорих, 
бо нїко.1н нt .ювнв їх тут? 

Я-ж ва:.t T<ll< і ка:Juв, Нед. 

дІІвіть ся, дниіть си! Вошt зб.шжuють си до ІІНС, uu 

. ~ 
•• • і. ....... 

··~ ~~· ~ ,.Jo :і .;~ ..... "~~. ~~:. -~·. ~ ~~ . ... ..... -. --_;,;",· -·.' ' •:. ~ ... .:_ k,.;;~~.ji(t.; .. ':...ч. .:.J ~:..:.;~ ·. 
" • .• ;І:~t• • 

,. 

Швтретя року казая я сам убІІв кита-

ЗНЗЮТІ-, ЩО Я не МОЖ)' ІІЇЧОГО ЗаПОДЇЯТИ ЇМ. 
Нед тупнув ноrQю. l~oro ру~а задрожа.ІJа ніби хапаючи 

за иевндннй гарпун. 

Чн сі rсавцї суТІ. тсtк ве.ІІнкі, як північні? - питав 

.ся він.· 
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-- Майже т<1кі, Нед. 
- Бо и ІJ.не бач11в кнтів, шш~. довгих на сто critt. д про 

о1.х юпі~ _, дщ-:утсь~-:І'х остроиіо розказують, що они 
•І:Н:а'НІ і на С'ГО ШІТІ.JДІ~СfІТЬ СТЇІІ ДОИГЇ. 

- {'(• вже внглядаt: на 11ересnду. Отсї зьвірята нн.1ежать 
,дt• р(Ц\' Іmlai'JIOI•tera, ;і:юсмотрсні ті:ІІ.JІ\11 R хребетні п .. 1е
'Jоtч..:н і pa:HJ:\1 .і 1\<ШШ'ІЬОТЗМІІ с~·ть ~іИІІІJ<ІЇІНn :Ч~НШЇ Від 
r·pcІI.I'·IIІ}It'J,hltX КНТіВ, 

Лх. ІфІІ 1І<18 t\аtІадн€Іt'•. шюго 01111 (іу.ш неначе 
ПJ!ІІІ\\'Ті ;to :\ІОрН, -- НОШІ ЮКе б.lii31.JKO ІІПС. 

ОІІіс.1н в..:рпtючІІ до вашої ролtоиІІ ві11 сказав: 

В11 І'tНЮрІІ.1 и вро І\НШ<1.1І.отіu, НІ\ ІІро :\1СІІІШІХ со
нюріІІІ·. ~~ •І.\'Н 11ро Нl'.lІРІеЗІІІІХ. Rонн суть дуже розрші. 
] lpr• :Н·НІ\ІІ.Х Н)НІJІНІТІ•, 1110 ІЮНІІ 1/,JI\jl!Шai<'Th СЯ :"І:ОрСLІШМИ 

рОСІ'І:Іі:І·•ІІ, а .'І!ОДН Сіер\1'1• !Хі за Щ'Т['ОВІ1, ІІЩ'С.ІІОЮТІ, CSI На. 

н,·х. ІІ<І ,., '"' воrнї. ... 

І \,~· д..\'1' ІТІ, хатІІ, t'J.:;І 1ав КоІІС~\lІ.. . 

г~~J;. t':\liX\'He, - ("а:і<ІВ І 11..·.1 ЛеІІ,.'І. -- Одного гарвого 

ДІ!}! .:1.:1і: \1'1 f\0 ІІt)рІІІІLІЕ І ІІ~СС ~ СОtІОЮ ИСЇ.Х ЖІІТС.lЇВ На ДІІО 

~.~оrн. 

--- ~11..: u в,шдріНІ\<1\ :\Ю[ЧІІ\;І СіІІ.1,()а;Іа, Hl.l,IJOВIH Я 

('\'і ЮЧІІСІ•. 

-- Та ее не L1ДСІІ 1-:ІІТ. - СІ\.:;.:-:н~-.~ шра3 Н~:д Лсн:І.. -
!~.~Ч.\' дl'C~tTL>, ДRПЇІЩПL, ІtЇ.)<І В,П;І;·а. Л В меІІе Н()ГІІ і руКИ 

звнза11і. 

-- Л.1еж, нршпе.1ю І kд, -- о..:юав Koнce.ll•. -- щюсїть 
С.\Н.:ШІ~ 01 ч~рt'3 ніконцс шу~-::ночн зn t-:апітант.t. Троха піз

КоІІсс ,,, ше не до!\іІІчвн сно1·о рrченн, иІ\ Нед ЛенА 

єrІИ.1ІШ rн чсрез ніконцс Ш}'І\UЮЧІІ за ~апітаном. Троха піз· 
НЇііше ЗНИН.1ІІСІ• обз HU 1\0\-!ОСТЇ. 

Капіта11 Немо слїднd очима за ватагою китів віддале· 
них одну мш1ю від Навтіл юса.· 

- . Се tю."Іудневі 1\ІПН, - сказав він, --- щастє нілоі 

фльотн китоловіи. 

- Чи не мігбн я П\'СТИПt ся за ними, - просив Кана
.диець, -- щоби пригадати собі старе мое ре\іес.,о гарпукь

щнка. 

-І на що ее,- говорив ксшітан, -на саму нищо111 
Ми не вживаємо його трану зовсім. · 

- В Червонім мори вн позво..1ИJ1И ловнтн дюrонrа. . , -
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- 1Lluби ~uuутн cuiжoro мнса. Л тут нGІІватІІ тільки 
АЛЯ ІІрИЄМІJОСТИ самоЇ. 51 знаю, ЩО ее прнві.1€Й tІQJІОВЇКІІ 
так ро(щтн, та fl не нохuа.1яю тш..:ої р1нршшн. Вшшщуючи 

іх, ви сповняєте ве.1нкс зло, ш11н.: :lt'ІІД. Вн вже щюrідп.1н 
іх в з •. нші І>і1ффіиn, і ІІС\Іа вшшу сїіі нашііі роботі. Лишіть 
іх в СІrокою. Во11н мають доснтu прнrодІІІІХ воро.·ів - ка· 
шальотів, де.1J,фіІІів і різунів. 

Кс:ІІіт:щ І'~'ІЮrвв нr<ІІІ..'lу. Варнарсr.ка і СіС3ЮГ.'ІН '111:1 Жа· 
Жда СІІ.Х рІІG:Іk.ЇВ Cllr\lti:IJJІIТI> 1-\О.lІІСІ• ІtЇ.lІ\ОВІІТ~' ''~'ЇІІу Н ОІ<С· 

анї. ~k:t ..ЇІ.'ІІд rІосmrст~·:!:ІН coGi .. Ya:r:~t·•· Ноо,!',.", :J<1.1ОЖИ8 

ру кн в ІШІJІсІІ·і і nі:t.нерІІ\'ІІ сн ві.1 на' t >:ш;н.: І\ .. " ІТ:ІІІ ІІемо 

ПІІ.11..оІІУІІСІ:; JJ:tTil Гу ССаВІLЇІ~ і :ШCpl:i!OtJ \ІСІ. ДІІ ~ІС'ІІС С 1\,І:І:Ш' 
Я ;ю(ір{' ГІJІІr)р!ІІі. \110 1\11711 :'ІІ:l.ЮТІ• ІІrІІrо:~ІІІІХ 110· 

рогів, 11е в•rsrc.rнючst •Іо:нmіІ\n. · k.1;І.J.oвro 11oG:-·rн:>.1o їх ни

щотІІу Іlpitll!\ .. Ч11 (,;\'ІІІ't', JІ:IIIt' .-\рон:ІІ\l'. ІІІ..:ІІХ нісїм мн.1~ 

ИрОТІІ нітру (Ї •юrІІі ру·;:ІІІНЇ :'іН:11\ІІ? 

Т:ІІ\, іі:І•rу. 

-- То 1\~ІІІІ<І.lІ·ОТІІ. страІІІІІі .н.ІІі!'ЮhІІ. Нh.ІІ.х 11 .-о:шсь 

стрічав '1"':-.r:lда\ІІІ но :ші, тrrІ сотю1. Ko.111G ті1..: їх ІІІШИ· 
wитн. 

КаtШДІНЩІ, OG\.'rii_\'B СН Н<\3.1,1 !ІрІ! ІІ•>С.'ІЇ.ІlІІ!ІХ CIOR:lX. 

- (ЮІl' 110р<1 ТеІІrр на ІІІІХ. - СК<1ЗаИ nін, - ДЛЯ ОХО· 

рОНИ С<І:>.ІІІХ ЮІТШ. 

- Не добре нар::нюітн себе са,шх, професор. lІавтілюс 
резжене іх. В нього ост:,пі'І шnІІ.'ІЬ, як в Недавого гарпуnа 

Сим рrtзом КанащІЕіІІ> 11е здвнгав раменамн. Ат<шувати 

оСїрим шпІІ."Іе:\t судна! Хто чув коли npo таку рі••? 
- Пождїтr,, пане Ароиrtкс, - сказав капітrtк - Ми 

покажемо вам щосJ,, чого ви ще иїт•m• 11е бачили. Ми не 
жалуємо сих неиасІІТИІІХ сотворіиь. В них нема нічого 
крім рот:t і зубів. 

Рот і зуби! Краще !'е можна описати макрокефмrьиого 

каша.!Jьота, яюtіі доходнть часамн до 75 стіп. його голова 
заАмаf одну третину цілого корпуса. Уоружений краще 

від саа.tого кита має він 25 ве.'ІИЮіХ зубів, довгих на 8 ца
JІів, J;:fІ\ТЛИХ і при кіиц11 стіжковатих, з яких кождий ва
жить "2 фунти. В верх11ій части монструальної головн, в 
більших заг.1убннах, відді.1сних від себе хрнщоватими пе

редіЛК!J.МИ. знаходить ся шість до вісім сот фуптів дорого
uіииоrо о.!JЇЮ, званого спериацетом. Кашальот ее брице 

• 
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.ruнюріш:, Gi.luШ~ rо.tов~тищt, 'llt~ рн601 ніс.1и ошtсу Фре

.-.о.1я. Лїяа його cтorюrt.~ розnшн:иа дуж~ 1\СІІСІ.:о. т~к. що 

ніІІ Й<ІІІІІТІ> т;.tr.t.:tt сtюї:-.r щншtнІ <)ком. Тttмчнсо~І стrшнсшм 
шаїtІ\:r 3\І,'fltit.:l.ta сн до ІІ.tс. Ruшt tюбuчtt:ІІІ китів і .lJдiІ.1HCLa 

'іх ;нar<\t~arи. Мож11:1 rtапсрсд вгадати, що юншt:н.оrtt rші\

~·т~> ІІІІТИ:.:Нt:\111 ІІС ТО:\1~' .'11\liiC, ЩО ПОІ\11 кrащс .ні~·доваиі 
.до CІJlЧ"itt :і lцоїчн с;r;tіІІІІІШІІ ІІрu·rштшщ:\!11, a.ll' тш.;ож з 

,.оі Іip:ttІI!IIlt, що вошt нотrаф.lятt, доnшс б~·т11 11і:1 нодою. 

Tcr1.:-;. (і~·.:ш Cit~.tc rюrr~ нpшutтtt з ІІО:\\Очttю 1\llT:J\t. Навті.1юс 

cкr:tll (\і ні;r ІІ~"ду. 1\онсс.lІ>, Нс,1 Jfl'llд і JI ІІrІІсЇ.l:І ~SI 1\0.'10 

J.si•:o: а;І і! са ·t:.nІІЇ, :1 t.::шіт::ш І Jc:чn н.1Ї3 n 1\:ІЇТІ..:~· t.:Ср:\ІаtІІІІJа, 

іНО(. І, ('t:r 'f to ~.1<11111111< >10 :J<Н Ю.1ЇНТІ І ,'ltl .'\0 ІіСІІШШСТІІІІ:\.t :\topct,. 

ІЧІІ\І :~;-niJa:'v!. Шrу()01 ІІрІІсІ\оrн:·:а свnї ойоrотн, і Нанті:нос 
нprІt·r:; 1 ~·н 1101 110 1с (jою. 1\0.111 ()op();J \tі;,к ІштачtІ. а кшшt

.lt,!·Т;J".'І r.:-1\C ІН 1 Ч:І.'І<І r.:я. 3 rt0\13Th~' Ul)llll \ІС стrах 1 .\ІІСІ• 110· 

1'\•:;r, 11'1Тr:ora. 1 ~1 c~r ро ~:~'СЇ.lІІ rп·рс•tІІ сн ІІl'!11',1. їюrо ~'.1.<1-

pa~:r.•. liJ.(, .1:~ licprirt' Нn:пі.1юс t!y:~ ІІЇ'ІШt ()ilt,шc. нк uclll
•r<·зr:r!~.1 J',lJЧI~~I0\1 ІІ р~'І\:\Х 1\,'\ІІtТ;ІІІа. R\11 1<\І,'ЩВ со()ою В :\Іасу, 

JІСj~((і,ІІ\:Ш fЇ 11<1 С!-.:р\:·11• і .".ІНШ<Ш ;~~~ сu(іщо ДрuЖ<ІЧі ІІО.lОНІНІ

'НИ н:111:.снш.;а. ВtJІ!ВІІІІt в ссїt сnосіб одtюrо k:<ІІІІ<І.'ІІ•ОТ<І ві11 

Н:J.'ІЇТОJН іІа Д\'.\'Г()ГО, ПJ1•1f~llti:1B ііr.ТІ' ~iaittHliOЧIICI• rtpИ ТіМ, 

-то впсре.1., то взаз. то IІorsrІІ:JI0 1 IІt 3а ІІІt:\І в до.'ІJІІІу. або 

:нИnіl ШІ ПОВСr'\1110, 1-\0.11('~~{;1 ііОІ'О 1111 10 .'і IIl'pC:I.y, L\11 З боку 

сІ'ОЇ:\І остrюt кііщс\І, II!.J за р:зюr! lllo ~а І\.1~t.:іт 11<1 ІІов~р
хні :\lllf1И' U!o :~а щ:о(),шr.ІІІІІіі СЩ! ~н,нірнт;щ СІНІСТ і ХрІІІІіТ! 

Boct>pe:t СІІХ ;:o.'l, .mtІ'І:tіІІю д~·жr І..'JtОкіі'ІІІІt.\, хнт:пt ~-.:аша

.:tмн·Ів пі:І.НЇ\І<'·'" І'І)~1Іt фІІ:t~о. Сн \1,н::н>rн тpl'~a.la Чl'pc:.J нї.t\о' 
J'ОДІІІІ\', Кі. ІІ.:..:'І jliJ.'iiІJ :ІL'{'Н'І'І, і ()j;JІ,JIІC Ї;І( стара.lОС!• ro:3UJ\ТI\ 

Навті.l ЮС:1 сnщ:ю 1\.'lГОf(І ч~рСJ :Jі/\0\ЩН :\НІ моr.'!ІІ (І:1ЧІІ1 и 

'іх зубн і страшні ОЧІ!. tic.l Левд нrи:о.ю шn.1ЇН, нrоІ-\.1\НtаІОЧІІ 
'і:с і ІІ<1КІІвуtо 1 !ІІ Ї\t сноЇ.\І 1\~і.lш.:ом. Одн<Ік Навті.1юс снrан

~яв си .~ """" без взг.1ндів на їх несамариті атnки і вагу, 
~ні ІШ страшну нanryry своїх в.1асних М<JШШt. Ннінци ка

ВІа.rн,оти rоз.1етї.1И си. море велокоїло си і я чув, як ми 

nі.днїма.ТІи ся в rory. Зап<а.'!о відчнни.:tо с~. і ми ввбіr.1и на 
иоміст. More б~·.1о всте 1ене розбитими тї.1ами. Навіть най
ОІJІьнїйша експ.1ьозіи не мог .. 1а вже з більшою си .. 1ою по
·JЮзбивати сеї мяснстої масн. Ми П•lИЛИ поміж ко.'Іьосаль-
wrnмн ті.1ами, :инїми з верху, а. білими під сподом, вкри

"'ПІМИ страІІІИІtМИ рана~Іі Кілька залякяних каuш.1ьотів вті-

• 
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юІдо 1 ~Т•·· Mopf чернонЇ.'Ю си від ~~:ровfІ на кі.1ька МІМЬ і 
в такому морн кроин n.1ІІВ Нnвті.1юс. к~шітан Немо nрнА
wов до нас 

- Я~.: же, 11ане Ленл, - сказав він. 
··~· Се б~ло стр:ншІс вндовюце. - ГОR()рІІВ І<:tН<l.З.ІІєца.,. 

якuго ентузіяз\І ·rpoxn непокоїв ся; -- тn я не є різннк.. 

бо ее бу.1а чнста різня. 
- Тш<, ес б~·:tn масш..:р<t ІІІІ\ідню:ін і tн.тна річ Не1вrі

... 1юс не є ножем різника. 

- - Я но:tю снііі гарnун, --- сюtзnв КшІа.З.ІtєцІ •. 
ВснtШЙ ХН:І.11ІТL. СВО€, ІJЇ.'lІІОНЇВ 1\:ІІІЇТ;JІІ, Н.З.Іі8.1И-

І0'ШСІ. в Ht:дn. 

Я Gонв сн, що(ін нt• ноІІоншш щшгu ІІаСІІlІ•.."ТН<І. нк~ 

СКЇІJІНt,10СЬVІІ д..'ІЯ ВСГО с~·:ш!О. Та ііого ПІЇВ ОХО.'ІОІі~'В 1::1 

внд кита, яюtіі виrин~·u :J:1раз JIOІtr•• Ншпі.1юеа. СопюріІІЕ 
не ВТЇК.10 11еред 3~'ба:О.ІІІ J.'aiii01/IL.OT3. Буn eL' ІІО.І.\'ДІІ<.:НJІЙ КІІТ. 

ЗЗ:vtЇТНІІІЇ СВОЄЮ JI."IOCI>OIO, ЦЇ.1КО:\І Ч()рІІОЮ Г().lІ)ІЮЮ. СЇ:О.ЮМ& 

карковюtІІ c.1oя~rt. і .'lВІ)ма ребrа:о.ш бі.1t·•••е. •tюt в fii.1()~ 
кита. Нсщ:lС.1І1ВІІіі сеrшснь .1сжав ІШ в:JдЇ (Joкo:o.t. засїиннй 

дїра:о.ш иід ~··.-~·тею. і зовсї:о.t :о.tеrтвІІіі. З ііого JІ()ро:ншраноі" 

ІІ.'іеТОВЮІ ~вІІе<І ')() :О.ІО.10Д!' ЮІТІ?НЯ, sн:-- ГО стаrиіf ІІС :О.ІЇГ вra

T~'BATJI Ві.\ :О.ШСПКrІt. З іі()ГО НЇД 1 fJІНСІЮГО J10TC1 нюrча.1:1 8()

да. Капітан Нс:\1о спря:о.t~·нав судн() ІJ()Пptt са:о.юго· тr~·на. 

Двох :о.юrякін вн.1їз.ю н:1 JІІ,ого і н ба•шв нn своє пrrве.1к

ке зднвованє, ЯІ{ воrш здоюв<І.1Jt з ш.::..rо :\Ю.1око. два або 

і тrн Т()НJІ вссrо. Канітан nодuв :о.ІсІІЇ r ~~r11ятко сего мо.1ока .. 
яке бу.1о ще тс-..~r. Я ІІ·~ міг nrшнrпt Іuюго. однаn: юmітаа 

зnnевнив мене. що воно нr ріжшtтt. сн від коrовячог() м0-
.1ока. Я nокушав ііого і nрюнав rанію ііог() с.1ою1:о.І. Л.nя 

нас б~··1СІ ее знаметtпІ резерва, (j() персроб.1ено ш1 ео.1о~ 

мае.10 <16() снr (j~·.10 ЩНІЕ':О.fНОЮ ВЇ.'l:О.ІіІІОЮ від ІІаШОЇ звнчаіf

НОЇ nшui. Bi.:t. Т()ГО дшt ~• з<ІВR:'Іжnв. JU() всхіть Недr~ nроти 

каnітзна Нс:о.ю рое.1а і то:о.tу постr~новнв с.1ідитtt за йо~ 

рухами. 
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РОЗДІЛ ХІІІ. 

J1І!ДОІА ГОРА. 

Навтілюс плив стало на полудне по пятьдесятім поау
АИnНИК)' з Ре.ІJнкою скоростJю. Чи він хотів дkтатн ся .цо 
бJrytta? Я тnt: не думав, бо всякі подібні змаганя не иа.11и 
.цотепер наАменших успіхів. Да.1ьu'~ пора бу.1а вже досить 
спізнеtш, бо ІЗ-го мuрта значить те саме, що 13-ro вересня 
в ледоватих око.11щнх 1tо.1удня. 14-ro марта н ба1шв ПJІнва
ючі ЧеДІІ НіІ 55° ІІІІІрІІНІІ. Від.10МКІІ Д(')ВГЇ ІІа 20 і ~5 СТіП, О 
J~Ki розбІІвалІІсь фtмї. Навті.11ц оста~tав на вовсрхнн. Нед 
Ленд, ЯЮІЙ .10ВИВ КІІТіВ На ІІЇИІІОЧН, був добре ЗШІКОМІІЙ З 
.1едовнм11 горами, за с~ н і Консе.1t. тішнтrсь видом іх 

ПОраз ПерІІІІІЙ. R ВОЗД\'СЇ на 'П ОJІУдІІrІJЇМ ГОГІИЗОІrrЇ 811ДНО 
бу.ІІО білу смугу, RІ<)'І <!ІІГ.1Їі'ІСІ>І<і t\IITOJJOBII ІІаЗІІR<lЮТЬ JІе· 
днннм блеском. Єі АІtдІІ(' завсігдв і вщш лає знат11 про ле

дові ПО.1Н. С1-:0р0 IIOHRI\.111Cb бі.1І>ІІtі M:lCII .1еду, RI\HX блесІ\ 
иінин сн р:1::ннr ~ хн:о.tера\fн мршщ. Та ~шм дальше їхали ми 

на полудне. тю1 бі:ІІ,ш~ сrріча.111 снх ПJІнваючнх островів. 

На 60° uшрtІІІІІ не с-:-ава.1о нже tшм дороги. Та капітан 
Не:.ю пн.:Іf,но шукшо;ІН ОЧІІlІ.tа зшнїІІtов ~tузенькнn переїзд, 

через ЯІ<ІІІUІ смі.1о нrресунун ся. В сеіі спосіб Навтілюс піJІ 

проворним проводо:.І ом11нав всі .1еди з точно:тію, яка 

днnунащt Консс.111. Тем11сратура 6ущ1 дуже низька; термо

метер tШCTHR.1e111111 НП дr.ір ПОЮ13~'В:1В ТрН НІІЗШе зера, Та МИ 

булн нбрані теп.1о конпО!\І !ІЮрсІ.кнх псів і медведів. В се
редині судІІа не бу.1о нінІ<ої ~!\ІЇІІІІ за~tдякн знаменитому 

діланю с.н:ктрнчного аш1рата. Впрочім внстарчн.1о втонути 

кілька RJщів під ноду, щоб11 тс:о.ІПературу зробнтн виноси

мою. Дв[! міснці скоршt> tшрюва.1о тут без перестанку .:~.ен

не світ.1о, та тепер ночн :рсва.111 нже по три і чотири го· 
днні, а ~а юшАсь час :tастане шістьмісячн:.t темнота в CttX 
по.1ярнвх сторо11ах. 1 ·.~. m марта ми б\'.1Іt на шнрнні Нової 
Шот.1RІІдії. П(•.,~·днеЕ Jt Оркні. Капітшr <111овідан мені, що 
давніііше жн.111 тут ріжні породи морських псів. та чере:; 

жорстоку ненаситність :шrлїйськнх і амер11канськнх риба
ків, нкі не 1\t.lllHЛH старнх і мо .. 1однх, сі моря опустіmІ. 

Ко.1о 8-мої години ранком 16-го :-.::tрта Навті.1юс плtt· 
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ВУ'ІІІ 110 ,1"15-ТіМ IJO.l~'ДIJCBiiiІt.:y ІІС'рСТНВ IJO.IHjЧH.', ;ІІІТ<ІrІ\·r•JІІН•.: 

кo.1t>cn. Однак ІіПІІітшt ІІс:rсїздІІІІ від o.111oro ІІр'>.хо.1:І до 

/іругмо ІІuсушшІ•ІІІСІ• в с~·іі сІюсі(і АІІСІіt•:l. Я llt.' ~tі>ж~· ІІІІСІіfl 
:13ТІ ІІІ ІІІ~nЇ Пt'ІІСІІІІ ІІО:tоба.1:н·1, ~I('Jt'i ..:r:tl'OTi1 СІІХ JІОІШХ 
стu~іІІ. JІї,1 11 рІІСіІІр:ш на І~диn:r'ІІІЇі~ІІІі фор:-.111. Т~'1' 0.111:1 ·І·р~1 • 
н.n ІІJ'Н',1СТан·ІІr.1а орі~ .• Т;J.н,н~ :-.1істn, ~ •ІrJt:.l~ІІІІЮІІІ \tоtІІСtІ\ІІt 

і мінаrста:о.ш, т•щ ро~ша.lІІІІІІ місти доІJt'jЧІІ~ІІі .~op•Іt::-.t "І'"· 
rодІІ. Bcct. ІШГ.:пrд ВЇІJІІО МЇІІІІВ сн 1\CjЧ'.t СІ\kІІІ ,1\' 1 Іі СОІІІЩ, 

n()o ЗОВСЇ~І rуб1111 СН 11 :.tr:щi, ra(Jo Г~· 1<ІrаІІЇ t'ІІЇІ'~'· Ві.'ІІ'~'КІІ 
і З.1UЩІ \f~'TII (j~·:ю 11<1 ІІСЇ ()окн, JІnTi\J о()ІИ.111 .lt'.1SIIIIІX 1';11 

З~ІЇІІSІ.'ІІІ 1JІІГ.1Нд 1\рПЕІІІІДЇВ, НІ< О ТСПТр:ІХ rYXo:\IIIX o()p;J:tirs. 
Часто нжс :І:нша:rо ся 11:1:0.1, 1110 мн остат•:-.1о с~І шt \ІЇL'ІІІІ ві•І 

1111~111 11\ПШІМІІ, ТН KillliT.1\I tiC\10 ЗіШСЇГ!ІІІ IJIIIII~'){~·n:!В SІІ\ІJііСІ, 

онхід і J того я нrадун:щ що ес вже 11~ ІІ~рша ііогп нrо· 

Г~'.1J,І\11 11 .'JCJtnвi 01\О.'ІІЩЇ. Ні-го мnrта .rJCДII :нlГ;\'ГІ\."111 ІІ;!\1 ДО· 

p()J'~· нї.1r<овнто. Сс не G~\1a од1ш JІ(:,1ЯІІ;1 гnr;J. ~.1с нї.1і .1е 

дІІІІі 1\(),'JЯ, СПОfІІі З cnG'1IO ЗИМІІОМ. J СІІ ІІсrСІІІІ\Одn ІІС зу

ПІІІІЯ.1.1 K:tПЇT:lll:l Hc~JO. ВіІІ І<ІІІІУВ СЯ ІШ ІІСЇ З ІІСІІсrс:о.ЮЖІІОЮ 
си.1ою. Наnті.1юс сунув ся по ніn як К.lІІІІ, щюІіо.1ююtщ еі 

зі страшннм rуІ\ом. Лсд, кнданнn висоІіn в гоrу пnдав ваче 
rraд дОВКО,1і1 шн .. •. За Ш!l\111 TBOJ111B СЯ Ю1На.1, а ІІСJ1СД Н<ІМІІ 

неnтоми:-.tе судtю вгrнзнJtось в JІсдову по.1ос~·. ч:1с:ищ ви

скакуючн на .1ед. як11n однnк се1·1час за.1ОМ.11nв:tв ся під 

його тяга ром. С11.11.ні о і rри разом з густою мrакою това
риuшлн нам, а снїг .1сжав збІІТІfМІf купn~ш і тrсба б\'.10 
розбнвnти йorn джnrанамІІ. Температуrа вшюс11.1:1 завсіr
ди 5 степснїn ІІЮІШ' зсоrа. Вся звсrх11я стїнn Навті.1юса 
nокrІІта бу.1а .1С.10~1. Зпи•ші1І1ІІЙ коrабс.1h ІJе :\ІЇГUІІ rухати 
СЯ ІfіlВЇТЬ В Т3Ііі~І ПО.10ЖСІІЮ і ТЇ.lЬКИ С~\1110 (ЇС:1 вітrн.1 і З 
електrнчною СІt.1ою мог.1о бороти ся в так11х да.1еких ши

рннах. Вкінпн 1 R. гп марта п іс.1я тіт.кн бс:1кnrІІстннх nr о. 
боіо Н:>вті.1юс остnточ110 ІІrІ,станув пеrед зnпоrою з .1е

.а.яних гір, сІ\утІІх Р. :шу. непобоrиму скалу. 

- ЛедяІІі гоrи, - сказав Кана ..... иець до ме11е. 

Я знзь, що д.ІJЯ Не!Іа такі гори :-JдавалнсІ. непrохоІtи

мою з~nnroю. С'4нцс nnюtзa.1o ся на хвильку І! пn.'Іудне, а 

юtпітл.н І-Іемо взsІВ ся сейчас до поміrів. які ознnч11.111 наше 
по.южсне на 51":30' довжини, а 67°39' по.1уднеnоі шнrини. 
Ми nnrт\·rm.lн оден степеаь в перед в сій підбігунnвіІі око
JІІЩИ. На noRerxни не видно було ні одного місця шшнноі 

СороК ТІfСЯЧ М,І,'ІЬ Під ВОДОЮ - 7. 
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.. аси. Пrрсд Навті.1юсои .1сжала wнро~еа фаt.1яста ріанина 
вкрита бсзфпремнІf~Н об.1оиаин. Тут і там відстава<.н o:rpi 
WПНЛЇ, АСИІСі З НИХ ІНСОІ.~ ІІІ 200 сті11, а дn.1ьwе ІСруті ИJКІ, 
неначе of>тecntJi соІСІtрою і одіті сірнин тїааяин І вс.1нчезні 
зер~еа.1а, 1111 JІКІІХ rралн см зблукавwІ .1у•аі соащя. д понц 

:.Uирока рІвнина. вкрн ra куnамн ледяІtих скал. 

пю онустї.1ою 11рнрод JIO царювала тн шина, переривана 

рідко ті.1ьІ\н .юпотом кrн.1ець петрс.1ів і пуфінів. Все за· 
мерз.1с --· НІlвіrь зuyJ(. Навті.1юс був змушений задержати ~я 

н своїй с:-.tі.швій вандріе~!Ї серед .1едяноrо по.1я. На перекіn 



ІІіІІШІМ J•\tОІГаШІ\1 ІІ~ІН.'.lС\1/ІТІІ .Н',111 tІаІІТіlЮ...' і')~ІІ .tасудж•.' 
111111 ІШ (it•:\ 'ІІІІІІІЇСТІ•. :JІІІІ 11:\і\ІІО ()~11:1~, ЩІ) 1\tl.lll llif\1.' 11~ ~1011<
ІІі1 ЇТІІ НІН.'рrд. ТІІ (ю.1аіі ІІЇ.1Іtорот СІІО{JЇДІІІІІ\. Та Т~. ІІ~ГН:ІТН 

('JI ()~·;10 ;І~:\ЮіІ\.111110, (іо h:ОіІ<ДІІЇЇ ІІ~рсхід :t&І 1ІІІІНІІІ CSI ·''' 11:1~11. 
В :tод:ІТК~' ;t:1дІ.'ріtШТІІ CJI 11t.'pC:J КЇ.1 ;J .\ІІІІ.'ІІо 11:1 :І.ІЇСІІІІ, :JII,I 

'ІІІ.1О :шї••~'ІІІТІІ р~'ХІІ су.'Ша нї.1ІЮІшто. Т:ІІ;\.' ІюІІо і с.1у••н· 
.lOCI• ШІМ ІЮ.10 2·ОЇ ГО.1111111 ІІОІІО.l}'дІШ, k.O.lll СІІЇЖІІіі -1Ї.1 І)(І· 

.1UЖІІН ШІІІJС С~'.1ІЮ З ІІС:іRІfЧІІііtЮЮ СКоростію. :J ТОІ"О за

К.1І0'І<ІІ~ tt, що к:шіт:ІІІ i'iyn pLІHtto ІІ.І.'ос·rщщжІІІІіі. Са:-..~ 

ТОДЇ Sl Cl О~ІН 1181 110:\ІОСТЇ. 1\0.111 ЮІІІ ЇТіНІ ОГ.1!Ід.ІЮ'ІІІ CY.'lll') 
('К:п:ш .1о м:·11~: ІНо ІШ, ІІаІІ~. ду\1а€ТС 11ро ее? 

- л~·же THit\IIO. J<:ІІІіт:ІІІt.'. ГІора ІІЖС ДОСІІТІо СІІЇ~ІІІt.'ІІ:1 І 

Отжr 1111 ді: ю JІ.\·манс, ІІ:ІІІС Артшкс, що "'' 11~ 
ІІU!'рёІфІІ:\10 ІІІІ\ІІІТ;ІТІІ CSI :t ССГU? 

-- Д~їt\~' тнжко. t.::ІІІітаІІ. Пора нжr дщ•t. rt. сІІі:m;:ІІ:t і 
'ІІІС.ІІІТІІ lt:l :\ІІІіt\.ІІІІІЇ\.їІ• .1UM<111H ЛСду 11~ :\IOit\11:1. 

--- Н11. Іt:tllr АроІІ<ІІіС. завсігд·• одІІі і ті c:t:'tti. -- :t іро· 
нї•щuю ~·с.\ІЇІІ/КІJЮ СІ«1З:18 юшіт ' нс~ІО, ВІІ {Ї:J'IIITt' .1111/J 
трудtюстІ: і щ·реІІОІІІІ. Я нірю, , .,u Нnнті.1юс ІІотраф:пt. и~ 
тільки внмот:tТІІ сн з crr<', а.1е також з•южt.• ітІІ д:t.1t.Ше 

вп~ред. 

- Да.1м,.с ІІа JІо.1у.1нr. - пнтав ся н. 

- Так. па11е. Ми ноїдемо до бігуна. 
- До біГ~'ІІіІ, -- СІ<.1НІШУD Я ТрОІІУТНІЇ Т<ІІіОЮ 113 МіН 

ПОГJІЯД неі:\11'/R!рІЮЮ Г:llli.\OIO. 

- Так, - ~казан хu.1одно капітан, - до по.,~·шtевого 
бігуна, звідюt tт:Іітае ІюЖдІtіі полуднсвнІІк к~·,,ї ~е:І.fсмюі. 
Вн мабуть зtшпс, що я можу робити з Нанті.1юсо\f, що 

захочу. 

Tat<. и знав ее. Я зн1n дійсно ·сміливість сего чо.1оRію1. 
Однак ІІсрепоtш. які муr':в tюборюнатн Навті.,юс, бv.111 дu

леко f>im.шi ni.1 персІІОН до пів1tічноrо бігуна і через ее 
ніоден з сих смі.1ьчаків не дістав ся туд11. Се бу.1а 111а1ена 
3авзя-rість. нп ику міг здобут11 ся маня~-~:. Мене сh:ортїло 

сJІнтатн кшtітшш Немо. чн нін t<OJІH вілкрив cert біrуІІ. на 

якому не СТШі\'.1:1 ще ніколи .1юдська нога. 
- Ні. tІане, - відповів він. - Та мн відкр11емо його 

разом тенер. Я не провидно еще свого Навті.1юса 'tак дале· 
"о Н3 ІІо.l,·знt·. та я повтаряю ще раз. що він піде ще дз.1ь

wе 
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- Я маю до вас вео~~ике довІре, - ~казав я в !ещо іро
нічнім тоні. - Ідім вперед. Перед нами, нема жадних пе
репон! Розбttти сю ледяну гору! А коли не можна, то при· 
правити Навті.1юсови крила і перелетіти понад неюІ 

- Понад ню, пане, - сказав спокійно капітан, - рад· 
ше попід ню! , 

Ся несподївана гадка каnітанового пред.1оженя про

ясинла мШ у~ відразу. Я зрозумів знамениті 11рнкмети 
Навті.1юса, які готові виявити ся тепер в сім над.1юдськім 

підприємстві. 

- Я бачу, що мн починаємо розуміти одеи другого, 

пане. - сказав к·~ пітан усміхаючись. - Вн бачите можли
вість твкоі проби. Звичайний корабель не втне сего, тв 

для Навті.'Іюса ес .1егка річ. Коли перед бігуно~ .1ежн-.ь 
тверда зем.1я, то :'\1И будемо мусїли задержати ся; колнж 

ні, то ми поїдс~о до с~мого бігуна. 
- Безперечно. - кажу я, захонленнй розvмованєм 

капітана. - Хочбн поверхня моря була вкрита нспобори
мнм ~1едо~•. то все таКІt спідні верстви сутt. свобідні і після 
·природного законn температура іх е оден степень понад 

точку мерзненя водн. В додатку ся частина .1еду, яка ВІІ· 
стає понад воду рівнаєть ся чотиром частинам під водою. 

- Маііже так, бо одній стопі ледовоі гори понад мо
рем відповідають три стопи під морем. Колиж отже сі го

ри високі на 300 стіп, то не більше як 4300 стіп вонн глибо-. 
ко в водї. І що значить ее для Навтілюса? 

- Нічого, пане. 

- І хочбн на поверхшt було ЗО до 40 степенів зимна, 
то під водою ~ожна з снм бороти ся зовсїм успішно. 

- Са~с так, - відповів я ожнвлений. 
- Одинокою тру дностию. - продовжав капітан Нем о, 

є crtpaв.:. :.!ідсніжуваня воздуха через сих кілька днів. 

- Чп ті.1ьки си одн<І? Навтілюс має ве.1нкі резервовари. 
і ми 'може:-.ю ІШПОІНІІІТН іх внстарчаючою скількостию во
дорокнсня. 

- Добра гадка пане Аронакс, - відповів капітан. -
Однак я ~аю дещо проти ваших поглядів. 

- - Імешю, кілько іх? 
- Лиш оден. Можливо, .що нако.'Іи на бігуні є вода, 

• 
то ми не потрафи~о чеrез лед пrодерт;t ся на поверхню. 
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- Добре, nане! Тільки ВІІ н~: забува{атс, що Навтілюс 
~ уоружеииіі острим і си.1ью1м шпи:tем і nід ііого ударом 
леди можуть подати ся. 

- У в~с. сегодня ІІОвио добрих гадок. 

- Дат.ше, канітане,-додuв я з еитузіяз:-.ю~•.-море 
на но.1удневім бігунї Мt'Же бути відкрите, таксамо, як на 

nівнічні).~. В1:рочім бігуни :шмнu і зе:-.t.1Ї не сходять ся в 

одному місщt, а11ї в но.1удневнх, анї в нівнічншс сторонах. 
І позаяк снрава щ~ не ;tоюІзuнu, ми ~оже:о-10 щншускати, 

ЩО або КОИТІШСІІТ, а(іо ()h:~сІН C)'Th ВЇДКрІІті В СІІХ ДВОХ ТОЧ· 

К<!Х КУ .1Ї ЗС:\1СКОЇ. 
- Я тш,,)ж так думав, ІНІН~ Арошшс, ві.1.новів ка· 

нітан Нсмо. -- З щшє:\шостію зазначую. що ніс.1н тільки 

сnротивів ІНІ остаточно арrумснтуетс н корнсть мойого 

Іtред .. 10ЖСНЯ. 
Приготовиня до заду:-.tаної внnравн ноча.щ ся. Могучі 

tюмли Навті.1юса СІІрОв;.tджув<І.1Н воздух до резервоарів і 

здушували і'Jого своїм11 сшtьннмн т.-1окамtt. Ко.1о 4-то'і го
дини канітав нрнказав зачнинти заткаJІг на 11омості. Я 
в лослїдне І".lнІІу•в на .1едові гор11. Погода 6у .. 1а чІІста, зим
но досить в~~шкt>. ДсснТС'К моряків обрубувало лїд довкол~ 

НавтіJІюса. Скоро судно бу.1о оснободжене і наnовнивши 

свої резсрвс~1рн водою :'iaшt .. lo ся лід воду. Я разом з 

Коисе .. 1ем сїн в са.1ьонї. Через відчннеІІе віко11uе ми бачн
рн низші в~rствн вод11 но.1удневого океану. Термо:-.tетер 

nідскочІІв в гору. а коr.шасова іг .. 1а відхнля.1ась на бік. В 
г.1нбинї 900 стіп н~шті.1;ос н.1нв nопід .1едову гору, а опі
сля заг.1~·Сінв сР ап: Д() 1200 стін. В са.'Іьонї ЗЮІЧІІО nотеплі
ло. 

- Мн нсрен:шнс:о.ю, - - ск<Ізав Консет,. 

- Я вірю в ес. - - :ю;шв н в твердім персІ\онаню. 

В ті;о..І оТВl'ртім ~юрн Навті.1юс .1етін nросто до бігуІІа 

110 52-і:-.І но.1)'.1ІІСВНІtІ\у. Від 67~30' до 90" остава;rо 22 і пів 

rеоrрафічн11х мін~·т шнрюш, икі треба бу.1о переnлисти. 

Се рівн~.юсr. 1000 МІІ.1ЯМ. Навті.1юс робнв 26 ~ш.1ь на го. 
ЛІІІІу. J !ри такій скоростІf :-.ш ~1CІmt6 дістат11 ся :ю бігуІІа 

за 48 годин 
hi.1u\U~l П0.10RitHy H()lfH :\НІ СНДЇЛИ ПрІІ НЇКОНUИ В СЗ· 

льоні. Море було освічене еаеІ\тричиим світ.1ом. та ніяких 
риб не б~ЧІІ.'ІІІ ~ш в снх замкиеш•х водах. Наш ІJ()стуn буп 
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~·корніі: ми ІІізюіна.rш _ее t:u дрожаню спи судна. Ко.10 2-ої 
rано м11 ніш.t:t на сночинок. С.1їдуючого р!нка 19-ro мартз 
я знов<"~ всрн~·н ся на СВ()€ місце u са.1ьонї. Навтілюс зві.1ь
нив сnій .1ет. Він ІІідНЇ\І:Ш ся tюво.111 і розважно в гору. 

Мое серце :іабнлосt.. СК('рше. Чн юш"1шtrмо тут ~нова н:• 
('Твсrте .'Yiopt•? Та нar:te нотрнсене відки.1о, що :-.ш знахо

дились нес :r:жи під .1едовою горою в г.шбини 100 ярдів, 

з чого заю1юча.ш. tцu гnра внстае 1000 стін nонад воду . 
. Тfсдова гора 6~·.111 птжс н тім місци виr.ша. Тог() лин Навті

JІЮС пробував ще кільюt разів дістат11 си н гоr~·. та зu кож

дим р:1:юм сtшнюв;tв сн nід .'Ісдоною гпрою. Часа~ш спід 

rорн ніднїмав си н гору. та завсїrдн був значно низший 

нід початкової височ ннн. З часом г.1ибінь tюч ина.1а nо
иоли зменшати ся. Бу,1а ось:УJа годннn. Поrа Аідсвіжити 

ноздух, та я не відчувuв його браку'. хоч капітан Не~ю не 

нокорист~·нан сн своею резсрвою. Снане мое :УJучи.тю мене 
•tсрсз снІІ, страхи і надїї і я зривав ся кільна разів. Коло 
З-тої години вранці я завважав, що г . .шбінь зменши~1ась 
вже .1иш до 50 стіn. Ле.'1яні гори nереміни.11и ся на .1едяні 
ІІО.ТJЯ. Ми стя.1о ніднїма.1и ся в гору. Вкінци ко.тю б-тоі ра
но сего нез:-tбутнього дня,· 19-го марта двері са.1ьону від 

чини.тшсь і до середини ввійшов 1\аnітан Немо. 

- Море е отверте, - бу.11и його ()ДІІнокі слова. 

РОЗДУЛ XIV. 

ПОЛУ ДНЕВИП БІГУН. 

Я вибіг на ном іст. Так. отверте море, засіяне .шш- не

многими кан~.,ка:УJи .11еду і кі.1ькома ледяними горами. Бо

гато пташок в ноздусї і тисячі риб в глибинах морських, 

яких краска nереходи.'Іа з темно синьоі в зе.1ену. Стосте-

11енний термометер nоказував З стеnсні понад зеро. Була ее 
взг ля дна весна. СХІ)вана за .1едовими горами, яких зариси 

виднї.1ись на нашім північнім виднокрузї. 
--- Чи ми е на бігуні. - спитав я капітана. 

- Не зна~, - відnовів каnітан. - В поnудНе робитиМ}· 
Jюміри. 

- А.1е чи через сю мраку покаже ся сонце. -- говори~ 
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я дивлячись на оловяне небо. 

- Хоч як трошки воно покажеть ся, ее внстарчнть, -
було його відnовідню. 

Десять миль на полудне nіднімав ся в гору самітикА 
островець. Ми плили до него з великою осторожностію. 
щоби не иаткнути ся на підводну рафу. За годину ми до· 
плили до нього, а . 1 дві годинї ми обїхали довко:tа нього. 

Вузенький клнл.1 віддїлвн його від бі.1ьшого простору зе
ме.'\ьнс.го, Мt'Жливо конпшенту, бо не мож бу.1о бачнтк 

ііого граииuь. Ісmоваи~ сеї суші оправдува.1о в дечому 

. гіпотезу Морого. rеиїв.'\L>НИІUІ Американець замітив, ЩО між 
полудневим бігуном, а 60-нм рівнобіжником море е вкри
те п.'Іtшаючнм :tедом кольосальної ве.1ичинн, якого нема на 

півночи. З 1'ОГО він зак.1ючав, що в rю.1удневій підбігуно

вій по.1осї суть ве.1нкі простори землї. бо .1едові гори не 
можуть твuритн ся нн отвертім морн .• 1нше прн берегах. 
Піс.1я таких мірковань маси .'Іеду окружаючі по.1удневнІі 

.бігун творять вс.1ике ко.1есо, промір якого мусить вино

сити найменше 2,500 миnь. Однак Навтілюс зі страху перец 
застрягненем 3адержав св пів ми.ІJЇ від берега, вкритого 
HlfCOtJ(;ЗHИM\f сn:а.lаМІІ. На воду СПУСТИ.!JІf ЧОВСН, ДО ВКОГО 

оСЇ.'ІІІ капітин· з двnма м<lтрозами. Консе.1ь і я. Бу.1а десвта 
годпиа рано. Неда не бро на помості. Очевидно Канаднець 
не хотїв призиати присvтности полудневого бігуна. Чов~и 

прпча.'ІІІв до ()ерега. Конселt, хотів перший скочити на зем

.1ю. та я задержав його. 

- Пап~:. -- зверн~1в ся н до капітана Нсмо, - ·· вам на· 
.'ІСІЮІТІ сн ttecп, ступитн першому на сю зем.1ю. 

- Tt:!K, пане .. - сю1з.ш капітан, - і я тому не против.1ю 

CSI сему, 1\ОЗавn: ДОСІ! ще НЇХТО З .1ЮдИЇІ не .1ИІLШВ СВОГО 

с.7Jїду на но,,~'дневім nіrунї. 
По СІІХ c.lOlHlX він ncpcct.:OLJИB .ІJеrко на nісок. Ceptte 

iioro Сін.1осІ, зі знорушсня. ОІІіс.1я він вн:tіз ШІ сюІ.lУ і З.'Ю 
жпвши на uхрест pyn:Іt, ltЇМІІЙ і нспорушнніі. г.1ядів жадіб· 
ним ОКО:\1 на нонv зсм.1ю. яn: еї нерший заво.'1одїте.1ь. По 
І<іЛJ,J\ОХ XRJІ:HiX Тё1КС1Ї СІ<СТЗЗІІЇ ІІОВСрНуВ СЯ ДО нас: 

Ко.ш хочете. nриходїть сюди, пане. • 
Я внйшов разо:о.t з Консе.1ем, .1ишаючи обох моряків 

в човні. Зc\1.7JS1 ніл нnга~'Н ct-;.laд<1.1a ся ::~ червоного, піско
вого каміня. подібного до розбитнх цего.1, .11вви і пумесо-
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вого камішt. Не тяжко відкрити н вих ву.1ьк•шїчие похо
джснє. І !uдt-І'уд.н снинав ся в ГОр)' дим і розносив сїр
ковшt ЗШШХ, 1 а З В)Іо"ІЬЮШЇН ИС ()у.ю .і С.1Їду Иа КIJtЬKLl МИЛЬ 
довкруги. Jнilшt рач, що Джешщ; t.'occ вщкрив в снх сто
рошtх ва lt.>/-i:\t tю:tуднеtшш\у ш.t 77''J'2' ширини, дни чнииі 
кратсрІІ, l.:pl'дyc t 1 еррор. ~щ:пшність сего нустшtИого кои
тнш:втu ондв;шсь ~tсві дуже мізерною. ьсрсt·н б)".'Ш в..:риті 

МОоlЮСІШМН, 1\IH.lCtlbiOIMI\ муш.нt;..ІІІ TU мі;ноtШ:ОІИ ІІіІ.mіЧИИХ 
K.'llc, ДОВІїtХ tla tІЇBTvpU Іt<І,'Ш, НЮІХ ЮtТИ МОГ~Шб tiUpaЗ ПрО- ' 
KOBT)'U<lTII цЇ;Jj СUПІІ, Ll Н HU3д)'Ct ;JЇтa;llJ :\topCl>I\Ї :\IUTit•lЇ. 

Д<t;tьшс нt\оЇ нів мн.:JЇ зс:.t.'ІЯ бу:ш ucн~.tcнu гвї:цами, 
з иІ<их вн:шзІІ.ІU бог<tто tпuхів. Кинпшt Нс:-10 ca:\t вбиь 

..:i:tLкa сот. Bottll hрнча.r:н •·о:юс<ш ос.1ів, ростом завбі.1Ь

шtш гусt.:ІІ п1 нuзв:t;нt.ш вбнватв себе r-::шшн;..ш, ніІ<о:нt не 

вробуючн нтїюпн. TнмLtJCOM мр<tка не нідвї:.t:1.1u с~І і коло 

J І-тої год.шш сонце ще не tІUІ\:tзун:І.lо сн. Я ночuв вже ие
вокоїпt сн, Сю Оез нього не зН<!ТІІ бу.1о, де ми Шlходнли ся. 

Канітан 1-1<.::\to онср ся на ска.1у і мовча:шво дІІІНіВ ся иа 

небо. В.1uсть ііого oб:\tC}h)'І•:.t.І<tct. ті.1ькн в :морю, сонцю 

нрнказу·вапt не бу.'Іо в нLot· t? си.1н. 

Ко.ю но;!ущш сонце все ll!l' таки hрІІ.lось в \tраці, яка 

IICpC:І.ІiHif.laCt, Н СНЇГ. 

·-- М~'СІІ:'І\0 ЖДUТІІ д·J ЗНВТра, - СЮ1За8 1\<ІІІЇТ<lН СІІОКЇЙ

НQ ! ми всрt'\ 1 и ся до Ншпі.1юса серед т:жих атмосфсри

чюtх замішанt>. 

С:І.ІГОІНЩ;І трсва.1а ·;ж до с.1їдуючого дня. Лншати ся 

на номості Gу.ю ие \ЮЖ.lШЮ. До са.1ьоиу доходшш крики 
пстрс.rtів і а.~~.~t;атросів, які увнхн.~tись в ша.'Іїючііі бурі. Нав

тілюс не сто~їн на місш•, .1нш н.lшtув понрн беріг на п 
луднс 11р11 C.'titUЇ:OІ І:Іідб.'tС'СКУ СОНЦЯ, ЯКе ПОК:1За.10СЬ було 

11:1 краю ВІІДІЮІ<руга. С.іідуючого дня, 20-го марта сніг пе
рестан Іtад:пн. Студїнь змог.1а сн, мраt<а піднї:~.tа.1а ся в 

гору і я 11а;!нш сн, що :1ж тепер час спрнятюtе по:~.tірам. 

Капітан нс~ІІІ 1\С 1101\:lЗував си. MJt оба з Консе.'ІеМ всіли до 
човна і псрсї:~а.ш на зс:~.t.1Ю. Зс:о.t.'ІЯ ма.1а ясс той са:-.шіі ви

г.1яд і скріз ~.1їдн .'ІЯВІt і база.1ьту. та кратеру ие видко 
бу.ю. Т~·т д.<І.іt.~шс на пd.:худнс роїлось від птатства, а ту і . . .. . 
там rrупи:о.ш :tсжа.1и !\t')J1СІ>ю ссавцt, яю диви.1ись на нас 

лагідни"ш очи!\tа. Між ннмн бу.11о кідька родів псів мор
ських, з ЯКИ\ ()ДНі простягну.1Ись иа зем.1и, ннші на кавал· 
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ках .lед\, :1 прочі в.тшзн.111 і вн.1азили з води. Воаш не вті· 
ка:ш Іtсрt·д. HJ:\111, бо ІІ':r\О.1Н не ба•ш.щ ще .чо.10віка. Я 
обрахував. І.tо тут бу.10 аюЖІІНІІ д.1н соток кораблів. 

Бу.1а НФL' 8-ма ГОДИНа, рано. 3<t ЧОТІІраІ ГОДІІНИ буде 
мож11а бачн 111 сонце. Я знсрнув ся до досить шнрокого за· 
тша, викро<::І'ОГО в стрімкі:о.а, rранїтнім березі. Там вся 
зем.lfІ і .1едн була вкриті сш.tи морсьюамн зьвірявами і я 
мимові.1ьно шукав очима за старим Протеем, містичним 
пастухом, якніі мавби Д•)Г.lядати сі нспрог.1ядні стада Не

птуноRі. Наї1бі.1ьше було між ними псів морськнх, самців 
і са:шщь; батІ.юІ Ш1.1ьнували своіх родин, а матери году· 

ва.1и маленьких, з яких деякі вже почали лазити. Старі 
корчн.1нсь в д•ює і опіс ·ІЯ робили малі скоки посуваючись 
в сей CП(JciG вперед, а flPИ тім помагали собі своїми ne· 
редни~ш п.1е"!'овками -досконалими раменами. В воді во· 

ни знаменит(.J плива.1и, а підчас спочинку на земли вони 

прибнра.111 дуже rраціозві постави. І відси то старнині на

роди подимяючи їх .1агідні і виразисті пог.1яди, яких не 

мог.1аt наслї.1увати навіть найкращі жінкн, в своіх поетич· 
них захватах vяв.1яли їх собі як трітонів і снрен. Я звернув 
увагу Ко нее 1я, що в сих ссавців дуже добре роз nи нені моз· 
rові с.1ої. З 9~-tїмком чоловіка, нї оде11 ссавець не має таких 
прикмет мозrових, як вони. З тої причини вони дають ct~ 
дещо .1егко виучувати. дуже скоро присвоюють ся і мо· 
глиб пісJая мене служити за знаменитих ри_бо.1овів. Біль

шість з них спала на скалах або піску. Між ними я завва
жив окрему породу), які не ма.11и верхніх вух, довгу на 

три ярди, з білою шepcteto, rо.1овою бульдога, уоружену 

десятьма зубами в кождій щоці, чотирма сікачами в горі і 
в долиfіЇ і двома великю1И клами. Були там і морські сло
ні. Се правдвві великан~-t, довгі иа 10 ярдів, а 20 стіп гру· 
бі. Бонн не r.vхали ся, КО.1И ми зближали ся до них. 

- Чн сі ~отворіня суть небезпечttі, - питав Консель. 

- Нї, ко.1и іх ніхто не нападає. Однак в обороні своіх 
мо.'юдих воші страшні і часто на кусні розривають рибацькІ 

човни. 

- Вони :-.1ають повну рацію, - сказав Консель. 
- Розумієть ся, Кnнсе.ІJь. 
Дві мшІЇ дальше на полудне ми задержались пере.А 

валом, який захищав залив перед по.1удневими ·вітрами. 



~ 202-

Поза нии мн •аули rоло~иі рики зьвірит. 

- Добr~. - сказав Конеель - концерт биків. 
- Нї, ее і'ОНцерт Мt)ржів. 

- А я д\·мав, що ~е бнкн. Та що вони там роблять. 
чн не бють С!І? 

- Бють ся, або бавлять ся. 
Мн поча.1н внлазнта1 на ска.1а1, які були дуже ХОВ3Кі 

від леду. Консель, .більше рознажний чн снльиійшнй, не 
падав та ще і мені помагав. 

Коли вже внлізлн из верх, побачили широку рівнину, 
вкриту морж:І\-111, Вони бавили ся і t:рикн іх були забавні, 
в не в гнівні 

Переходячи поnри ннх я міг до6~.'е їх пrлянутн, бо 
пони не руха.'Іи ся. Шкіра їх бу.ІJа груба, жовтої краски, а 

аолос корота,:ій і рідкий. Деякі бу.1и довгі на 4 і пів ярда. 

Не розставм11Н вони сторожіІJ, як ее роблять іх більш 
боязливі побратими нn півнсчи. Приглянувшись добре сій 
сеJантьбі моржів я ПО'ІЗР. думати про відворот. Була 11-та 
гоДІша і коли капітан мавби робнтн помірн, иб дуже pa.'t 
бачнтн сї йоrо операції. Мн йш.1н вузькою стежкою здовж 
хребта стрімкого берег:t. В пів до 12-оі ми прийшли до 
місця, де внеїли з човна. До берега прнчалне човен з ка
пітаном. Я бачив, як він L'ТОяв на базмьтовій скалі, дер
жучи при 'собі свої інструменти і дивнв ся на північний 
виднокруг, де сонце маr:о показати ся. По.таудне минало, а 

сонце не пою1зува.юсь. Се вже бусВ фаталізм. Коли таке саме 
буде і завтра, то поміра~f кінець. Сегодня було 20-го марта. 

а завтра 21-І о мaJJTfl сонне в по елідне покажеть ся і на 
ці.тrих шістL· місяців зннкае. Пічнеть ся довга полярна ніч. 
Я переповів ~Аоі побоюnаня капітанови Немо. 

--- Ваша пrавдn, - сказав він. - Коли завтра не візь· 
'1У помірів, Т() не мож буде зробити сего через шість мі
сяців. І колиб хоч вда.тю ся завтrа побачити сонце n саме 
по.1удІІс! 

- - Чому капітане? 

- Бо до-чr ШІШа приnе.rш нас сюди в деР..:. 2~го марта, 
ко:ш ~анцс робить таt<у довгасту лінію, що тяжко змірити 
~оклад1ю його внеоту понад виднокругом і тому можна 
nt ообити чш1а.1і похибки. 

- Щож ви зробите? 
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- Я бу!'у ВЖlІІШТІІ 'ІІШІС ХрОНОМеТра. НЇдІЮІІЇR Ю· 
ніт~11 Нс;-.10. - Ко.ш зннтра, 21-ro марта, сщщс буде пс

').:тятс И<! 1ІО.ЮВИИ)' На ІІ;ИІІЇЧИЇМ ВІІДІІОКрузЇ Н С<ІМС ІІО.lУдІІС, 
ее буд~ дою'зом, що Mtt знаходІІмо ся нn ІІ0.1уднсвім бі
гуні. 

- С11равді так, - додав я. - Ті~1ЬЮІ такнй доказ не 
буде мнтемат:1чно вірнпН, бо еквінокція не мусить nочина
ТІ! ся и саме nолудие. 

-- Дуже. можливо, nане. Однак ріжннця буде дуже 
ма.1а, якнх сто ярдів, а ее марниця. Отже до заитрз! 

Канітзн Нсмо вернуn ся до судна. Я і Коисе.1ь оста.111Сь 
на бсоезї, оr·.,~даючн в~е аж до 5-оі rоднин. Вернувшн до 
Навті;Jюса мн скоро пішли сnати. На другий день, 21·ГО 
марта, я вийшов на nпміст раненько та застав вже там 

каnітана. . 
- Погод.t тrоха nроf1снюеть ся, - сказав він. - Я маю 

надію. Пісш1 сr1їдаия ми nоїдемо до берttга і там виберемо 

місце на ебс.'рnацію. 

Ко:ш ее нжс rюріш?но, я ог.1янув ся за Недо~•. якогn 
хотів взяти :t tобою. Тз вnертиіі Канаднець відмовнв ся ; 
я бачив, що його мовчаливість і неnський гумор "огірш~
лись з дня на день. Посиїдавши ми відїха.1н до берега. ~3 
ночи НавтіЛЧJС зробив ·нілька мн.1ь і знаходив ся дві мн.1і 
від берега, на якому виростав гірський шnпль, до nять 

сот стіп високий. Човен забрав мене, напітана і двох моря· 
ків разом з інструментами. 

Ми висіли о 9-ій годині. Небо що раз то прояснюва· 
лось, хмари летїли на nолудне, а мрака nокидала холодну 

поверхню во.J.ну. Kar.iтaiJ nоглянув до шпиля, який nевно 
хотів зробнтv. місцем обсервації. Вихід був дуже утрудне
ний, та каnіtан сnинав ся е _ropy леrко. Через дві годині 
ми були на в~ршку. Звідтам мн дивили ся на шнроке мо· 
ре, а Р. долині на земли все білілось від мраки. Сонце ВІl
глядало Р.І< В'JГняие зар~nо, а небо було чисте і б.1ідо енне. 
В віддали лежав Навтілюс, неначе якнА сnлячий ссавець 
морсьJ.:нй. Киnітзн Немо найnерше змfрнв висоту нашого 
шnилю, а nо6іч нього стояв я з хронометром в руках. 
Мое серце бнло ся живо. Коли точно в дваиайцятій годині 
nоловина со1шя сховаеть ся за вндионругом. значн.'Іо, мп 

знаходимо C!t на бігуні.· 
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-- ДванJНцитіl rоднна, - скликнув я. 

- На п<".ІІудневім оіrуні, - відп.овів каnіта•J Немо, 
nередаючи 1-іСJІЇ шк..1о, через яке бачив докладно сонце пе
ретите на пu.ивнну ВІІднокругом. 

Я днвнв ctt нu посліднІ лучі, заливаючі шпиль горба і 

ПращаА, сонuе! 

на росту•• і тimt на йоrо · з6оч3х. В сеН момею· капітан 
С'Пираю•шсь n ;кою на моїм ра мени сказав: 

- Я. кnттан Немо, дня 21-t·o марта, 1868 року, дістав 
tи до · і1о.1удневоrо бігуна і nриймаю в посідане сю часть 



кулі земсьК(JІ, рівну одаІіА wестіА частн всїх 3Наинх кон· 
тинеитів. 

- В ЧІІ2 nосідане, капітане? 
- В мое власне, п.~иеІ 
Піст& снх CJtiв каnіта~• розвинув чоршtй праnор, 3 ви· 

nисаною золС)том Іtа нь<.•иу буквою N. Потім обертаючись 
JJ.O сонця, якоrо нослїдні лучі цілували rорнзОІІТ мoptt, за· 
кричав: 

- Прощnіі, сонце! ЗннкаА, ясне світн.1о, сnочtІНь за 
ТИХИМІІ ВОДсl'.tИ МОрЯ і ЛОЗВОЛЬ ТіНЯМ НОЧИ ЗЇЙТИ ІІЗ l.ЮЇ 
нові об.1астн \tерез шість місяців! 

РОЗДІЛ XV. 

ВИПАДОК ЧИ ПРИrQ~ 

н~ друrніі день, 22-ro марта вранці коло шестоі годи· 
ни nочались :ra судні nриготованя ло nовороту. Послідні 
рештки емерІ<\' зникали. Студінь б~VІа велика; зьвіздн іскри~ 
лись ш1 небі, а зі всіх виріжняв ся По.1удневий Хрест - ся 
nідбігунова медведиця nолудня. Плаrннкн .1еду зростали 

на водах ОІJевндно море тут замерза.10 шість місяців і 

через ее ставr~ло неnристуnне. Кити мусї.щ втікатн на по~ 

луднс nонід .1сдоuі rорн, а морські nен, nрнвиклі до остро

го к:rї:-.1ату .11fUJ[I.lfiCЬ на сих .1~довнх береrах, нротннали 

в ледах дїрн ; стара.'lІІLЬ держати іх своuідшt:'>Ш від :rеду. 
Через сї дїрн вонн вилази.ш за воздухом. ПтахІІ всі вті-

ка.1 н 11:1 n і вт•І. 
. 

ТюtЧ:-ІСО~І І !:J.ВТЇ.lЮС ІШПОВНІІВUІН СВОЇ резсrвов:-~rн ВО• 
ДОЮ, ІІОІЮ.Ш З<lІІ[ІД~Ш r:в ПЇД RОду. В Г.l~ІбІІІІЇ ]000 СТЇІІ ПрИ~ 
nшrtш свііі ПІЧІ:-.ювісt.ніі .1cr і нустнв св nросто на nів11іч зі 
скnрпстію 1.3 ~ІІІ.lІ• на rодrшу. В t·.очн МІІ вже n.111.111 nід 
ве.'ІІІкою ."Іс:t•Іною гоrюю, а в ·з.н·, rод1ші ршю я пrоGуднв 
св від. вс.ш..:оrо nотrв,..енв. Я сів на .1іжку і нас.1ухував в 
темнотї, ко:ш наr.1о нюсь виюшуло мене з .1іжю1 ш1 ее~ 
реllІІІІУ к~ют:t. Я nнсунуu св з кзютн і nопри сходи ввій
шов до са.,ьон:v. яюtіі був освітлений ясною сте.1ею. Меблі 
були nonepe<Jepтaнi. На щастє віконuв 6у.1н щі.'ІЬІІО зачи~ 
нені,. тіm,ки "бразн на нравім боці nриставали до стіни, а 
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сі з твого u~;~y нідетавали на ці:Іу сто11у. 3ІІа1 І 11 rь ся Нав· 
тілюс .'ІСЖ<ІН •ш ІІр<~нім боці непор)ХUНІt,і. S1 чун чнісь кроки 
і поміwаІІі !"о:юсн, та капітвІІ Немо не нрнходнв. Я вже 
хотїu вн,\ти :і саJІьону, коли до середню• війш.щ Нсд Лен-' 

і Консе.1ь. 
- lЦо ст:!.1о сн, - питав я Іtершнn. 

- Ми П('НІЙ111.1ІІ пнтс.-rІІ вас, - rоворІІВ КонсеІІЬ. 
-До стС' чортів,- :-tакричав Канадиець, -я розумію 

тепеr все. Наятілюс вдарнв о щось, l суднч11 по nого те· 
ІІерішиім по.10женю думаю, що він вже більше не випро· 
стуе ся, як с~ бу.1о неrшнм rазом в проемику Torpec. 

- Чи не RИІІ.1ииув він на поверхню моря, - пнтав ся я. 

- М11 Иt.' .:чrаою, -· відповів Коисель. 
- Сс .'Інко вннайтн, - Іtоясиие я. Ми ІtоГ.1JІиу.1Іt на 

м:аиометер, ЯІ:ІІі~ на мое велнке здивоване показував глиби· 

ну 360 ярдів. - ll!o ее 3иачить, - скликнув я. 
- Мусн'ю снитати капітана, - гояоrнв Ко1rсе,1ь. 
- А 'Іе д'? мн його знайдемо, - питав Нед. 

- Jдїть :1:1 мною, - сказав я до своїх товарншія. 

Ми внйш.'ІИ з сальоиу. В біб .. 1їотеці не б)"L1О иікоrо. 
Ми пеrейш.г попри каюти корабt~льноі обслуги 1 там не 
бу.'Іо нікого. Л думав, що капітан Немо мусить бути 'в кер· 
маинчевіl\ к.l'ітці. Найкраще було заждати і з такою по· 
становою мн uерну.1и до сальону. Так переждали ми через 
двайцять мінут, иаслухуючи за найменшим стуком на Наа
тілюсї, КОJІИ до середини ввійшов капітан. Він здавалось 
не бачив нас. На лнци· А ого відбивав ся неспокій. Він ди•и• 
ся на компас." а потім на манометер. Я не хотів переривати 
його, та в :<вили, коли він звернув ся до мене, я спнтаа 
йогu: 

-- Що ста.1ось, капітане? 
- Простий внпадокl 

- Чи сеrіозннй? 
- Можл:•во. 
-- Чи гр(')зить нам яка небезпека? 

--Ні. 
- Чи Мі':Ке Навтілюс застряг? 
-Так. 

- А ее ·iJK сталось? 
- Чере~ химеру nр••родн, а не через недог.'Іяд чоло· 
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віка. Ми не зrоби.1к ні од~~оі nомиJІкІt, оАНак не ~оrли ne· 
реnкнити пf•u.-y ріаноааrн зробити саое. Можна "•"• •тиан· 
тн си законю., .1юдськи.w, та не ціете иїчоrо закона-.. nри· 
,о,.,.и, 

Каа.ітак Немо вибрав Анану хаилю на такий свій фі· 
.1ьозофічииІі !ІІсказ. 

- Ч11 мс1жу я спитати про причину ,.акоrо випадКу? 
- Величезна скu~ .1едоаа nеревериул~сь, - відповіа 

він м','ІІЇ. Ко.м теп.1і водн nбо якісь зудари ІІідмиють або 
ро:<І(:їють сю !1ідводиу часть ледовоі rори, тоді точка ти· 

rота1 піднос•Іта. си в ropy, де вода не така зrущеиа. І ось 
оден з таких слу'Іаів мав місце перед хв.н.1ею. ПадВЮ'ІИ а 
долину вдарнв Навтілюса і підсунувwись під спід суАиа 
піАІІЯВ noro в ropy; де вода не така зrущеиа. Через ее 
судНО ІІОЛО>І\І1.10СЬ На бІК. 

- Чи не можна привериутн йоrо рівиоваrи через ви· 
порожиеие рсзервоарів. 

- Так, ttШte, ми власкt~ робимо ее. Ви можете чути 
пр~tцю помп. Дивіть си на маиометер. Він показує, що 
судно підиимае ся, та на ,.нхо разом з инм nідносить си 
і лід. Коли яка 11ерешкода ке спинить руху леду, HaJ'Je по· 
JІОЖеИЕ tle З!ІІ~ШІТІ> СЯ. 

В дїйсиос11а Навтілюс лежав ще на боці. Та )'То зІІаЕ, 

ЧІІ в сю хви.1ю судно не вдарить в верхню часть rори і 
дві масі не з·мещуть iioro на паЛаиицю. Капітан Немо не 
піднімав очІІіі з манометра. Наrло дав ся чути .1еrкнrа pvx 
корпуса. Мабуть ві11 ПО'ІІшав випростовувати ся. Річн зви· 
саючі в са.1ьснї аюверта.1и до давиого 11оложеия. Стїи11 ста· 
ва:Іи щораз тu бі.1ьше f!рямовісиі, а до.1інка в~рта.:~а до 

позе~юrо Ію.щжеин. Всі мовчали. Так про~шну.1о деся1ь 

мі нут. 
--- ВкіІІUІІ МІt вІшростува.пнсь, - Jак.1ІІЮ\Н }1. 

--- т~ш. сказам к~пітаи Немо відходЯ'Ш до двернк 

са.11,ону. 

- A:re, ЧІІ :ш1 шшве:-.10, - спитав н. 

-- ЗовсЇ\І П('ВІІО, - відповів він, - бо резер!!ОЩlри не 
ЗОВСЇМ ВІІІІОрОЖІІеНЇ. Ко.111б порОЖНі, ' Ї.111б ВИШІІІНУ· 

ТИ Hi.l всrх ООДІІ. 
М11 ОЇДЗ\f~КЗ.'НІ свободу В ВОді, ТЇЛЬ~tt ИаОКО.'ІО судна 8 

віддали 10 яр.:х!в бу.'Іа лсдяІІа стіна, через що Наnті.1юс був 
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:іаМІШСІШЙ 8 lедННЇМ Т)1ІС:ЛЮ, .... НІрОкіМ Шt 20 нрдіа, І ІІІ· 

ІІUUШ.'ІІЇ)t ІSОЗ.·ІЮ, ВІІдісТОТН C:JI ТОГО ТуІІСЛЮ liy.10 ІІСТНЖКО, 
трсuа uyJІU П.'lЬІШ HJIHCTH UІІС~>~Д n6u ІІJ~ІД, а ОНЇСЛJІ ПО• 

риІІ)'ТН з11ов.: 1\Ї.'lІ.ка cor нрдіu uж від лсдові гuраа. JІіхтвр· 
ю1 Навтідюс.а осаsічуючи стїии ·ryaac-.тttu, u такнn 'І)'ttерааnць. 
кніі саюсіС. :н-:рш:оuuні, перетворила їх в ч)·дову конал1110 

дОрUГІІХ КНМЇІІЇU, JIKIIX ЯСІІОСТН ІІС МОГЛИ ЗНеСТИ ЛЮДСЬКІ ОЧИ. 
- Які "Іудооі, - склиКИ\1В Консель. 
- Так, 1 :,,·довші вид. Ч11 не &ак, Нед? 

- Так, ."о сто &JортівІ Так, - відповів Нед Ленд, -· 
ее е иадлрІІр·)ДІІс. Мені аж страшно прнзаавват11 ее. Ніхто 

щ~ не бачаш шось ааодіСJнuго. Та cen вид може коштуваТІ 
нас дуже дuрого. І коли иен'і треба сказати всю правА)', 
то по моїй &'1\дцї, ми бачимо річи, яких Бог ніколи не по· 
стаиоВЛJІВ д.'Іh людськоrо ока •• 

Нед мао оацію, ее було більше чии красне. Нагло І'рИК 
Кош:е.1я Іlер(·.,вав нашу розмову. 

-- Що с•·•1лось, - питав я. 
- Зачашї ... t. сnої очи, пане! Не дІІвіть сяІ - Каж)-..ІІ ее 

Коисс.1ь при...:r11в свої очи обома долонями. 

- Та що rталос ся, мій хлопче? 
- МСІІС ()СJІЇПНЛО. 

Мої очІ& :іоериули ся в сторону вікон, на яких відбІі· 

лась ціла та ':Н.1ьиk та неЗвичвАна гра красок. Sl зрозумІв, 
що стало ся. Навті.1юс рушив повною силою вперед. Весь 

до·rеперішииіі лагідний блеск ледяиих стін перемінив ся 
иарвз в б.'JИ(,~авичиі сяева. Вогонь сих міліонів діяментІа 
був оеw'Ііпляючиn. Досить забрало .часу, щоб порзжеиІ очк 
вспокоїли C)J, Вкіици руки спустили ся в долину. 
-Я иїко.1и не давби віри сьому,- сказав Коисель. 
Була 5·T:l година рано. В той момент в передній час· 

ти Нае'Тілюса да.1ось чути потрясеие. Я догадав ся, що 
його шпиль в1арив в ледяиу колоду. Се сталось наслідком 
кепського п,:-оводу, бо сей тунель, ппвеи ледяиих скап, не 

надавав ся да мореn~dвби. На мою д~К.)' капітеи зміняючи 
свій иапrям повии~и був аб.о оминути сї завади, або Іти 
осторожно 3аvрутами тунелю. На всякий случай дороrа 

не бу.'Іа ще цї."ковито забита. Та на перекір моїм ожнданям 
Навтілюс под:'Ів ся взад. 

- Ми їдемо взад, - сказав Коисель. 
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- Ток, -- віАааовіtt я, - сt:й t<itaca~ь туш·.1ю Іtе мое ІН· 
ж.оду. Мусаамо шукатІа noro ttu полудІІенім кitщtt. 

Гоuоря'ІІІ тзt\е я впс.шІІа себе сзмого 11ро р&щію моІх 
ІГЗ.'tУІШІІЬ. Т.І ретрurрuдІ•ІІіі р~·х ііuuті.1юс:1 :наuг:tв ся і ми 
fxn:ш з11оuо о; о ро н 11ро rІІuну сторону. 

- Се uж ~ ос.1ІІКІІ ІІ~рсшк'Jд:t, - з:trоворааа Нед. 
- Се ІІС "іІІЗЧІІТІ• .. І'-tОГО, КО(І ЛІІІІІ 8.111 ІІ.З:JГЗ.1Ї &ИЇХUИ 

3ВідСІІ. 

Я нрохuд кушш сн між с:t.1t.ОІІОМ, а біб:tіотекою. МоІ 
ТОВ:tрІІUJЇ MOD-fЗ.1H. ВкіІЩІt Я КИІІУВ СЯ ІІЗ ОТОМанку, 83ЯІ 
ЮfИЖКу, ТО ЧІІТЗТІІ ІІе МІГ ІІЇЯК. Через 118CJ>TI> ГОДІІНІІ ЗбЛИ• 
жив c•t до м~ІІе Ко11се.1ь питзючн, що н 'ІІІТnю з таким 
:~вjитерссоо:ш,.. м. 

- Дуже ;нтср~сІІе, - віАповів я. 
- Сеж нnшD в.1аснз киижкз! 
- Моя rШІІЖКа? \ 
І ді~сно q д~ржав н рукdх свою г.рзцю "Ве.шкі Під· 

водні Г.1нбІJІ!ІІ". Я нnоіть не снttв про ІІЮ. ПоКJшувшн таке 
читане н зновн ІІрІJходЖувзв ся. Нед і К<.tисель збнрзли СJІ 
до відходу. 

- Остзвз!\те тут, мої пр1:яте.1і, - скззnn я зздсржую· 
чи їх. - 13удьмо рззо"І, доки не виїдемо з сн:, лнбірннтіа. 

- Дуже рздо, пане, - відповів КоисrІІь. 
Промниу.1о кілька rодни. Я чзсто дивнв ся tta іистру· 

меит11, які Jвнсали зі стіни. Манометер покnзував, що ми 
держимо ся безнастанно в г л и б н и і 300 я р д і в, 
на компасі ::м:!начеииn ІІолудисвttй напрям, а ск'3рість су· 
дна була под~на нз 20 мн.1ь на годину. Звзжннши таку 
круту дороІ-у ми плили д~1Же скоро. Однак кзпі·:зн Hetdo 
знав, що п.lІtсти требз було як изАскорше, та що мінути 
тут вартнїАші від цілих сrоліть. ДваАцять пять міІtут по 
восьміR годині слідувало друге потрясене, сим разом з за· 
ду. Я зблїд. Мої тоnариші були зараз коло мене. Я вхопив 
Конееля за руку. Наші 110Г.1яди внеказували краше ноші 
почуваня, t•ИУ. CJIODrl. В С.Ю ХВІfЛНИУ ,"~0 CaJibOIIY ВЇАШОВ і:&• 
пітаtJ. Я приступив до него. · 

- Чи напрям полудневнn також забнтнА? 

· - Так, пане. Ледяна ropa пересуиулз ся і :sачинила 
всі виходи. 

- В такім разі ми замкнені! 
-Так. 
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РОЗДУЛ XVl. 

НЕДО~1АТОК ВО~~ 

На всї сторони Ннвтілюса була одна неnроходима ле
дяна стїна. Ми були вязнями ледової гори. На .11ици каnітана 
не видно було жадного заклоnотаия. 

-- Панове, --- nромовив він сnокійно, - є дві можли
вости смерти для нас. Нас можуть розторощити ледн, або
нам не стёlие воздуха. Пuживи вистарчить нам на довший 
час, тому я Ііе говорю за таку можливість. Пробуймо однак 

щастя. 

Нам не треба бояти ся удушеня, - відnовів я, бо 

резервавари nовні. 

- Так, 1:льки вони внетарчать на 48 годин. Атмосфе: 
ру в судиї здснtосьби так~1ж відсвіжити, бо ми nливемо під 
водою вже ,iQ годин. 

- Але 'НІ ми висвободимось в сих ~8 годинах? 
- Будеме nробувалп nробити ся через стіну, яка нас-· 

замикае. 

-По кот;>ім боцї? 

- Відr.уки скаж)"ІТЬ нам. Я спущу Навтілюса на ледове 
дно, а мої люди зёlатакують гору в їі найслабшім місци. 

Ка11ітан Немо вийшов. За хвшrю я nочув, як вода иа

ІІОВШІЛ<І водІІі р<!зерноnари, а судно новідьно :іаnада.ю ся, 

nоки нкінци ilt> осї~rо ся на леді 350 ярдів г.1ибоJ<о. 
- Мої Н'111яте.'ІЇ, - сказав я, -- наше Іюложенє nо

важне, т:І я ІІР.:І<ІГ<ІЮ на нашу відн:Іr~· і снсрrію. 

-- Пане, - відnовів Канаднєць, я rотоnиіі робІіТИ 'все 

д;ш шшюrо р ~т~·нк~'· 

-- ДourL'. Нед! - Я nросп1пІ~'Н сnою руку Канаднй

нсrт. · К:ші 1·:ш m: відюІнс вашої nо:\ІОЧН, ходїть :ю :\Шою. 
51 :~:ІІІрОВ<І;tІШ ЇІОГО ДО ІЩЮТІІ, R ш;ііі \Н)J-1511<11 BU\Ir3.111 

CSI Н СВОЇ НЇJВОдНі строЇ. Я npcд.lOJI\IIH 1\:ІІІіТ:lІІОВІІ yC.l)TH 

Hc,1<J, ~11\і ВЇІІ r~що nрнннв. КrшадІІЕЦІ) ІІ~ДSІГІl.УП на себе 
морсиІшіі ~-:щ·тю'\t і був готоnніі p;tЗO~l з другимff Я відін

шов До c~}.1]hrmy і сїв побіч Консс.1я nрп nіконцf1. За кі.1ька 
МіН)'fГ :\Ht ІІ('(\;tІІІІ.:JІf ЦЇЛИЇі ..103('11 MupHKiB nercд .lеДОВОІО-
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стїною, а мі;!\ ними Неда Ленда, який виріжнив ся своею 
nоставою. І<с~J,ітаи Нt.мо був разом з ними. Заки морЯkИ 

забра.1и ся пrrJ~о;о.1юватн стїш1, каиіт<Jи шукав за догідним 

місцем. В горі робити бу.1о не можливо. Треба було отже 
обмежатн сн до до.1нин. Скоро відрито місце в якому сті· 

КаnІтІн Немо бр РІ30ІІ 1 -. 

на бу.1а груба .1JШІ иа 10 ярдів. Тут почмась робота. Треба 
було отже андобути 6000 кубічних ярдів педу, щоби зла· 
дити отвір, 1І('рез який міrби в~:~пїзти з тунепю Навтіпюс. 
Вепикі· кава.1t<и леду са~·Іі піднїма.'Іи ся в гору і громадипи 
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ся під стелею тунелю. ilo двох годІшах тяжкої праці Нед 
Ленд прийшоf\ до судна зовсім вичерпаний з си.'І. РІого і. 
Аого товаришів виручили Др)'Гі моряки, до яких пристали 
ми оба з Конселем. Товариш капітана був нашим старшим. 
З початку ;юда "була холодна, та наслідком праці кров 
розігріmlсь. Мої рухи булн досить с~І)бідмі помимо игпору 
30 атмосфер. Коли но двох годинах я вернув до С}1дНа на 
спочинок і аІС·живу, я =,авважав, що між воздухом, який 

вдихав я з ~пnрату Рукверою~а а сим в судмї була велика 
ріжниця. В Навтілюсі було вже за богато вуrлевого кисия. 
Та nраця над проломом іІш.1а повоm1. За 12 годин ми всти
rли викопати в отворі верству, на одеи ярд грубу, або все

го 600 кубічних ярдів. В вид.v такого поступу ми мусїлиб 
працювати пять ночий і чот,~j)И дні, щоби покінчити усnі

шно нашу пр<іцю. Пять tючиІі і чотири дні! А ми мели во
здуха тільки . ІІа два дні А колиб ми навіть видобулись 
звідси, завважпв Нед, то ми не можемо дістати ся зараз 
.11.0 свіжо.·о з:)здуха. І правду 'говорив. Мусимо ще пере
плисти попід ледові гори, а до того часу nрийдеть ся наи 

всім подусити. Чи таке призначене наше? Положене було 
страшне. Та кождий з нас днвнв ся сміло смертн в очи, і 
кождий готов посвятити все для сnільного добра. 

Через ніч ми внкопа,щ знова на оден ярд грубу вер

ству. Температура тимчасом спа.1а до сім степенів низше 
зера, і стїнн нашого 01nopy nочали стииатись, і звужу
ватись. Се була нова небезпека і я не бачив жадної ради 
nроти нсі. 

Про сю. ю1ву небезпеку я не згадував нїкому, щоб в не 
абнвати охотн і енерrіі в робітників. Про с.е однак говорив 

Я З КППЇТШІ()М. 

- Я знаю про ес, ·- • оnорнв Qін сnоt<ійно. - Та я не 
бачу внходу з того, х11ба ті.1ькн прискоренем нашоі пparti 
заnобі.щш.ю нешnстю. 

Т \Jro дн5'. я нрnцюв~ш через кі.1ька годнн з ве.1нкнм за
пало~r. Роботн піддержувала мене. Надто працюючи в во

ді я віддвхаn І<ращим воздуХО:\І з апарата і не дуснв ся в 

Навтілюсї. Д '1 вrчера вшюпано знонn верству одного ярда. 

Колн я всрнуu ся до судnа, я маііже дусив ся вуг.1яним ки

снем і МІf не мали средства лозбути ся його з Навтілюса. 
На ее треба fiy.1o їдкого наташу, а тahoro в нас не бу.'іо. 
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Того вечера треба було конче ві.д.свіжнтн Навтілюсu, щоб" 
позбутн ся прнкроrо вражіня, задухи. Слїдуючго .AD 
26-ro марта, я ·шова взяв ся за свою роботу углекопа. Бічні 
стїнн і спід1щ ПО1t'злн грубітн. На що здасть ся наше копа· 
не, ко.1н ~н 1 так подуснмо ся незадовго. Що· за страшна 
смерть. Навіть днкунн не прндумалнб страwнїйwої д.1~1 нас. 

Саме тоді попри мене персіішов капітан Немо. Я діткнув с• 
Аого руки і n:-жазап йому на стіни нашої вязницї. К<шітан 
зрозумів !\ІСІ-4С і д<Ів знак, щqби йтн за ним. Ми війІШ'ІН до 

Навті.1юса. Я С'J\ІІНув сяою одежу і пішов за ннм до артк

етичної КО::'.шзтн. 

-=- Пане А.ронакс, м11 мусимо спробувати ЯЮіХСL> ро3-
пуLІ.1НВІІХ споr.обів, в протttвнім разі ми пропадемо через. 

rи~ замсрзLІЮLІ.V воду. 

-- Псянu rіч, ЩО ми мусимо продуматн ЩОСІ> проти с~1і 
студени. На як довго СТі:Ше нам ще воздуха на судні'? 

Капітан поглянув на мене. - Після завтра зезервовари 

будуть пор<Ч'"'Рі, - додав по хвнлн. 

Хо.1одний піт внетупив на мене. Для мене ее не бул~ 
новим. бо :vш днха.ш резеrвою воздуха яже через пять днів. 
А що оста.т:()( ь, треба Ьуло держати для робіmнків. Ка

пітан не~ІО 1'ШІчасом думав над чимсь. Вкінцн з уст i\or~ 
вирвались оuва: 

-· Горяч:. вода! 
Гоrяча вода, - підхопив я . 

. - Та!\, РШІс. Ми є zамкнені в обмеженім просторі і 
поІ\ІПН шнні :\Іожут~.> без персетанку викидати теп.1у воду 

В ССЙ епосііі ПЇ.:І.НССТІІ ЗНаtІНО ТС:\Шературу і ПСрСПШШТІ'! 

з~r.tсr"'!анє 

-· Спrоо)уїr.· - - ::кrзаR я рішучо. 

Тсr:-.ю\тст~r показуJ~\8 то;t.ї 7 степснів ннзwе зern н~ 
дворі. К:JПіт:щ з:1ur:ш :-.tснс до д1Істн.1нrнї і казап cri'l't:Jc 
ІІапоrшrrтrІ во;tою • :\І3ШІІІІІІ. Воду огріто е.1єктрІІЧНІІ\ІИ nrо
вода:-.ш ;to 1 Оі) стеnенів, і сеtїчnс відnроваджсно єї до ІІО\1Г!. 
Піс.:тя тр.1х mдІш тзкої oncpnaiї тер~о:о.tетеr nідняв ся до 
f) степснїв. ~пскано О,1СІІ степень. Дві годині nіз11ійшс вже 

лиш 4 стсnL·ІІі з:tзначсно Н<'~ термометрі. 
- М11 в11 гrзє:-.ю, - ска,зав я до капітана. 
Чеrсз ніч те}шературз водн піднесла ся вже лнш Іf<! 

оден rтсnснт, ш1зшс Зt!оа. Се вже вистарчало нротн небез· 
___ ,.. ..... .,.. 
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.,•скн з<аюрuАі~:ни судна. 

Hr. др)Т•fЙ день, 27-ro марта остuна.ю щ~ чотнrн щщ1~ 
.t:.o щюкоІІ<ltІ~t. Воздуха и~ мож бу.тю відtюІшти і ее нuйгір
ІtJJе гноби:ю мен~. Чим дадмн~. тим гіршим стана.'Іо ІШШt:.: 
110дожене. Я,..;асt. мора.'І'>ІІU закостеиї.'Іість заво.1одї.1а мноJГ•. 
11 бун безси::ьинй, майж~ н~Іtритомниіі. Кuнсе:н., хоч т~р
nів таІ\у снму .хоробу, tш:н.нував Мl'Ие. Ві11 взян мене 1а ру-
1\У і додав ншваги. 

Того ДН)і rюбітннюt nрацюна;tн з нсзвичаііною в~р1юю 
Ч)ста.іюсь лиш ~ва ярд11 .1еду, які відгороджува.1и нuс від 

...свобідної нод•t. Резсрвоари буJІН майже норожні Рештю•, 
яа<і ще оста.'Шсь в инх, держано виключно для нрацююч,•х 

Моли я вер11~ н ся до судна, мене страшно души.1о. Страшна 

"1Ііч! Не знаt{•, як ошtс<пи ії. На другиіі день вімих став 
nрtщав.11еиий Гшюва бо.-tї.'Ін від завороту. Мої товарш.ні 

~ідчува.1и те ,·::м~. Деякі з морrtків вже лиш харчали. 
Того днs!, вже шестого дня нашої вязниці t<ani-:1111 nо

·стаиовив nроІ1ити решт~ :tедової стіни масним тяr·арсм 

судна. На йог() 11риказ судно облегчили і nритягиу.'Іи над 

.самий отвір. Оніеля наnовнивши свої резервовари водою 
J-Іавтілюс tюч·н~ заnадат.tі ся в долину. 

Саме в с:() хвилю робітники всіли до серединн і 1а· 

'ІJИИИ.'ІИ за соuою nодвійні двері. Навтілюс nовv.·ш осів на 
.леді в виконанім отворі. Зиова відчинено водні резерво
t·ари і вагу і-Іавті.ТJюса збільшено до 1800 тонів. Настала рі· 
іllаюча хвиля Ми всї ждали і иаслухува:rи. Помш.-.t(\ заво
;юту в моїй ··~.1ові я чув r:лухий звук .nід корnусом ·1-Іавті,
...аюrа. Л'ід ІJOJ.)n.'ІH тріскав і ·навтілюс оnинив ся вкіtщи nі.ц 

JJeДOM. 

-- Мн r.шюбулись, -- кричав Конеель до м.~r.-~ вуха. 
Я не міг відnовісти йому. Я вхоnив його за руку і СТІІ· 

й<ав ·еї коивульсійно. Та · Навтілюс летів иеnовздержано 
н .в.о.тrину. ·.~j'rбa було облеrчити резервовари, '.t.J.Q і зро· 

~;ІІJЄН(), Нанті 1юс знаходив ся однак в надто n~;~~oшii.f глнбнwі 

; 1'р~ба бую nідияти йоt о тро ха нисше. Нак ми д•1в~ршено 
сего, МІІ nу~тилнсь вперед цілою си.1ою. Я иемав над'tї, що 
~идерж~' ще сю погоию 11опід ·"~дові гори. 

Мене ПО.10ЖИЛИ На ДИ8<ІИЇ 8 бібліотеці, де Я nОІЮЛИ 
.-.,~уснв ся. Мое лице сннїло, а nульс бив ся слабо І нереrу~ 
....ІІЯрио. Я вже не бачив нічого і не чув. Мої мязиі переста."іи 
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СЛУЖИТІІ :иеJ,Ї. Не ТЯ:ИЛІ'J КЇ.1ЬКО ГОДИН МІІН}'.10• ruк, ОДІ~&. 

я був свідоинй а~онїі, яка з.t?~1ижа.1а си до мене. Раптом.. 
иеиі но.1екw:~.1о. Кілька відДихів воздуха 11роннк.1о м~ 
rруАи. Чи ми нже на поьерхиі моря? Ні, Нед і Консе,,,,, ~юr 

два добрі ••rнште .. 1і жсрт11ува.1И себе самих, зад.1н мене. R 
однім апараті оста,1ось ще троха воздуха. Вони не хоті.1а 
скорнстати d нього самі, а.1е віддалн ііого мені. Я 11~ хотїь 
11риняти flo1 о, та вони держа",и мої руки і через кі.1ька хпв 
.111н и віддих<ш свобідно. }1 подивив ся на годинник. Се вжt~ 
повинс11 бутн 28-ш~. день ~шрта. Нuвті.!Jюс летів зі скажен<ЖІ, 

скоростію. А де був капітан Немо? Чи живин він ще? Ма-· 
нометер показував, що M•t знахvднли ся всеrо ·лиш :.ю стіп 

під нодою. Лшu тонка верства .1еду відді.1юва:1а нас віА. 

поверхні. Чн ве мож.rrиг.о розбити еі? Навтілюс очевидно 
готовиn ся до такої операції. Внпрямившись шпилем про
сто в ropy він вдарив в криг)1 з великою силою. Вертаю
чись опісля н3ад повторив він той сам маневр ще р~ 
Лід подавав cq за кождим ударом, а вкінци судно проби~ 
лось наскрізJ, і виповзло на повехню .1еду, який однак nШ. 
його тягаро~1 обломив ся. Сейчас відчинено заткзла, а ЧІt
стий воздух струями розлетів ся по цілім Навтілюсі. 

• 
РОЗДУЛ XVII. 

ШД КІНЧИНИ РОГА ДО АМАЗОНКИ. 

Як я дісУ;Ів ся на поміст не маю понятя; можливо Кnш~
днєцІ. НІtнЇс ·~•енс туди. Однак я вдихав ІІОКріІІ.1Юючнй 
моrськніі во;~.1.ух сяобідно. Мої ·, ·Jвариші просто вш•ва.1нсь. 
<'ВЇЖнtІUЮ. 

- ЯкІІ{І р~сІ.:ішнніІ сей водокнсень, - сказаn Консе,"І. 
-- І маємо і. ')їо под ост:• ТІ\ ОМ. 

Нсд ЛсІІд не rоворнв вїчого, ,1'\ІШІ розтворив губу т~н:, 
щп і :нодоі:•л ві;J.стрnшнв 611 uід себе. Наша сн:ІЗ ясрта.1а 
ДО нас і /.:О:І!! Н 01'.1НІІ)'В СЯ ДОВКруГІІ, ІІС U<l 1111R ІІЇ!\ОГО, КрО · 
мі нзс С:l\1І1Х. Мортш uдово.1я.1ись воздухо\1, який роз 

лив:JR сн в еч'(' днні Н ;ш·;'і.lюса. 

Перші c.1rjR<l, які я промовив, були слова вдячности і 
подякн со;)Ї\! двом товJршІJа!\t. Нед і Конс.е.1ь продовжи.1Іt 
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МО€ ЖІІТ€ ПІдчщ; ОСТ<ІТНИХ ХВН:ІІ.J СеЇ ДОВГОЇ аrоІІЇЇ. 

- Приителї мої, - сказаu н, - ми oбoust~aнi оден 

.Дp)'r:'m1y ІІЗ UІКИ і Sl 110\I}'UaiO CSI дn безМірІЮГО 060RJ1ЗKy 

сеунротн вас. 

З якого н rІснно п;орнстаю, -- ск.1шшув t\анадиєць. 
!Цо вv. під тим розумі€те, - П'ІІТ<ІВ ся Кснсель. 

Я хотїг скnзати, що заберу нас з собою, ко.1и вн· 
іІ(Зрао~uю ся з сего пеко.~ьного Навтілюса. 

- В самій річи - сказав Конеель - чи мн їдемо куда 
ІЦОІНІННЇ? 

- Так, -- відповів я. ми поступа€мо за сонцем, а тут 
,l.:oнuc є ма лівночн. 

- оез сумніву, -сказав Нед Ленд. -Заходить однак 
·JІитанє. Чи nін повезе нас в Атлянтик, •ш Тихий океан, себ
·то u засеJІсне. чи пустинне море. 

Я не мав на ее відновіди і побоював ся, що капітан 
1Немо повезt. ttac радше на· широкі простори мо~ські між: 
Америкою і Азі€ю і так закінчить сю світову морсьІlу вн
:прзну Ми rювинні над снм заздалегідь застановити ся і 

'flорішнти ее важне пнтсtнє. Навтілюс rнав Дуже скоро. Пе
ретяв поляриу лінію і простувза до кінчини Рога. Ми зрів
м~шсь з американською кінчиною 31-го марта о 7. годин1 
tіечсром. Всі н:рпіня пішли в непамять. Ми думали лиш про 
!f>удучність. k.апітан Немо не показував ся. Положене Нао
тjл.юса було зnвсіrди за::sначене на карті. Вечером ми булн 
чен11і, що судно плv.~,. до Атлянтнку. Дня l·го цьвіткя 

1іавтілюс вип.:шнув иа поверхню коло полудня і u західній 
nоrншї ми а;обачиЛн землю. Був ее оr'!'ров "Земля Диму•, 
11nзнаний та" морякамн від диму, який :!ерший раз бачнлн 
mонад хатками тубо.пьців. ' 

Тут запав ся Навтілюс під воду. Напрям його був п~в-
1Іічнш'f, близ~~е берегів Америки. Дня 4-ro цьвітня мн зна
ходІt.1ІІ ся 56 миль від берегів Ураrваю. Досн віхалн ми 
32,000 миль від нашої В1ІХОдноі точки в японських водах. 
:Ка11ітан Немо не .1юбив сусідства замешка.'ІИХ берегів Бра-

:,m.l"Гі, женучи судно так .:коро, що нїяка риба иї птах не 

міг .. 1rтїти рnзом з намн. Через ее не бачилн ми нічого 
utiюшoro в сих водах. 

З такою ~коростію гнав Навтілюс через кілька днів І 
'9-ro uьнітня nере'іхав попри найдальше висунени.й на схід 
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С:ш РоІ\. Ur;ll'l' ПIПi~'tl<l І'Н ке.lІІІ\3 ІІідмоrо.ка rinшrнa між. 
сею 1\ЇНЧІІІІОІІ•, .'І aф(lИI\illiCbKIIMH бeper:.tMH, Г.1И6ОЮІ ІІUДСКУ· 

АН иа 9,000 нрдіu. Днu \7«:Ї ріuнннн :шсїшrе міснн~ІІ Ішсо
кв~ш І'оrсrщ:, 'ІКЇ (Іу;ІН 10ЧІЮ заЗШ1ІІСІІЇ на ЩJІt.1С1ГОДіf\СІtііt 
C::!Mit:\1 ЮІІІЇТ<1ІІ•)l\І М.1ІІЇ. J 1·1'0 І(ЬUЇТІІН :\Ш Hlll1.111.1Іt ШІ В<.'\}Х 8 

СаМЇ:\1 ГІІр."ІЇ р\"н АШlЗОНІ·:Іf. 
І kр~ЇХ:ВЧІІІІ ріНІІІІІ\ :\111 ;~(').lJШі.Ш си до rішш. фрщщу-

31>1\ОЇ 1\o.lr,<mr":. "~·:trr :\ю;:\Jш (i~·.1u mш в·r~~ш. Ощш~ t'ІІ lІ•ІІНі~ 

ніт~р тш.; ;і('-'ї'ІІІІ :\topc, що ІJе:uсзІІСчtю Gy.1o вусюп11 cr. 
ІJОВІІО\І. llt•:t .'k'rrд рu:н·:'І:ів С{', (')u 11Ї 1 JОІ'О і не зr·а.1ув:ш. 

lJCJ~CЗ 11 і ! ,~-го :\Н! ЇХ~\,'111 ІІОІН.'J'ХІІСЮ. (ЇТJ, 11 rІНІ<.'С:І <1 ІІЗ~ 

t·арні IІUJ10.1•! .:uофітін, 1'ti!U і ІІ.l<ІЗуІІЇВ. 

llp11 ТЇ~1 Tj)l'U:J 3Іё1Д.'ТІІ о;ІJІу рІІ(>~', ш;у ГО.10ВІІО .і<ІІШ-

, ияпІt 1\mrcc.:,.. Сіп, ІІаІІІа :і.'ІОНІІ.І<І оз.rюго ск<~т:,. д\'Ж~ 

С.МЇІШЮЇ і .J.J.IJІIOЇ (>удонІJ. РJІ()(І uy.'J;\ :юнсї:о.t кр~'І'.l;J і ІНС· 

сюпа, ШІ'Іс :mrк. ВІІЮtІІr:-ва 11:1 ІІО:\Ііст ІЮІІіl Ішда.lасr. і от
от бутІ() ВСІ\І)І!Н.l:І Н МОрС, 1\0,lJIU l{l'JJCC,11> ІІе бун 1\ІІІІ)'В СР. 

ДО неЇ і ІІС СХ'НІТІШ еЇ OG0:\1:1 rУІ'аЩІ.Та В СЮ XUII,'IIO ІІСре

веrнуR СН, .1(t ror11 tЮГ~ЩІ і 3 ІІО.lОННІІОЮ ТЇ,1:1 СШІр:l."ІЇЖО· 

ВЗНОІ'О 1\jЧІЧ;l'~: 

- П~НіС, •:;ше. ХОдіТІ> ДО ,'-teHC! 
Oua ~ 1\;І:І;ІДІІііцсм підІІS1.1ІІСІ>:\І0 i:oro і rо:п~r.'ІІІ СІ\І)JlЧС

ні рю1сн<1. І kщасшtіі Консс.lІ· ІІоrнш ся ва е.1єктrІІЧІІУ рнбу. 
яю1 uliнu.:rє рчб n нілда;т нn кіт?ка иrдіu. Такn вс.1нка 
е.1єктрнчн~І 1:.!.1u в r;ruн, тюї поверхІІі обох боків 11с :\tа

ють б і 'ІІ·ІІІl' ~р· 27 юшдр:~товнх стіп. На другнй день 12-го 
ЦІ>RЇПШ 1-/:-ІВї і:: юс 3(Ї.1Н:1І,ІВ CSI Д(J ГО.1S1НДСЬІ\ОЇ КОЛІ,ОJІЇі. \<О

ЛО ГЩ1.1.1 .1\\;;рони. Тут ІІОUЗЧІІ.lІІ :\Ш ці.1е СТадО мopcJ,J<ИJ:: 

1\ЩЮR, РІ.;і ;ro.:tiGJІO НІ\ і ДЮГЮНГ ШІ.lСЖНТЬ ДО CIІpCIICJ,K()t 

rруп11. С~п, то з~>nірятп снокіііні і всnорожі, дonri ;1,0 21 
стіп, :1 н<1Ж<І rt. шн'і:..ІСІШІ<' GOOO фунт ін. Я сю1з<ІВ ІІс :tовн 1 

Конс~··t"НІ, i 1to пmrroлn пrнзначн.1n сю1 зьвіrятй\І особли
ншу :1;І,1·~Іч~·. :·'СІ ІІІ О НІІІІ:Jс:tюп, ванн під:\tОрські наспnисюs 

і в ссіі r:rori(; шоtнщ~·ют&, хв::кти. нкі тамуюп, r11p.1:1 чю
нік<І.:тt,~ІІfХ рі~:. 

- І 'ІІІ .~шІєтс нн, --- додав я .. - що ста.1о ся. ні.1колн 

.liOДCt-.i::l 110\.,').1;1 :\ІШЇЖе !1IIНIIIIHJ.la СЇ ТС1К ПОЖНТОЧІІЇ ;н,віrя

та? Сі х;~;ІСТІІ рО3ПІІf.111Сь і rтть :~nrnзн.1н воздух. ві.1 яко
го rrnr.cт;::m жоІПu ф~Grn. а n нас.1ідок чого сі стпр<ши 

овустї111. І .'ІІ•ХО ее rn::\внн~·:tо ся nід t'Щ).1З рікн Ріо .1е л~ 
П.1ята а11, де, Ф:ІІ.оrн.:tІІ. 
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І сього шха, коли вірити Тусеиелю, не иож порівию· 
аати з лихом, ~ке спа.1об tta землю в хви.1и, ко.1иб не стало 
• морю сих кнтів, морськ11х псів, моржів і пр. Тоді морq 
переtювиеиі ріжишш медузами, стоиоrами і нрочою мор· 

. .rькою язвою, ста.'шсь б11 цеитрамtІ зарази том~~ що не ста· 
. .об сих иеинснтиІІх жо.1vдків, які призначені Богом на сто· 
;рожіu мopct.h'oi rіrіЕии. 

Не заверечуючи тuкшr теоріям, прнс.чта корuбс.1ьиа 
вби:ш кі.1ькn ~нх корон, ш<их мясо смачиїnше від во.1овиии, 
;або 1r 1ЯТІІШІ і кі.1ьt<а тнсяч фунтів свіжого мяса доноnин· 
.w запнен На:Jтіл·Qса. Кромі того .1овля р11б також. повел& 
<101. С~ї ночн І !анті.1юс нідда.1ин ся від бeperin Америки ш1 

.~~~твертс мор~. 

РІJЗДТЛ XVIII. 

ЧОРТ-РИБА. 

ч ... р~;-. кі.'Іьки диїн Наnті~нос сторожнв иід ам•.:rнканс•·· 

JІUtX берегів. І І;о хотів U'ltllІTИ ні мекснюшськоrо з?.1ива, ні 
J\нтилїн. 16-ro цьвітня :\!1: побачили Мt.ІртінЇІіу і rl\аделют, 

~аІдда.ІJеиі від нас б.1и.:іьt<о ЗО мн.1ь. Я 110Г.1яиув їх високі 
wpx~. Каиа;!.!І'~ЦІ.J, який ":<іК чнс.1нв юt добру нaro~'tY втсч11 
1' сих сторо•Іаr.! бун цї.11..:ом 'прнбитий. ~·тсчt.t мог.1аб вда

ти ся но.1нб ІJін потрафнв заволодіти човном без відома 
-.;-ш'тнш. На;І •·нм ~ш· р;І.1.Н.1Іt всї трн. Через шістІ. місянів 
:чи б\'."ІІІ нн:,щи~tи шt !-t:;нті.1tоСЇ. Псрсїха.ш 34,000 миль і, 

'і4ІК СЮВ<І\1 H<•:t ,:ft:llд, 11~ І)~·;ю Щ)ИLІИНІІ, ЧОМ)' С(' НС~ не ма.10б 
{j:кінчнтн ся. 1~.-ю нuдїю ми пок.1ада.ш нn самшс .:~бе. Ка· 

ІІІітан 11ідчуіh.ІІІІ си від Іt.•\' цї.:rконито. Якз сьому nrичнна? 
:і :О.ІОt'Ї с гор ••ш н нr м•·~ охоти поховати разо!\t ~ собоtн 

.l>IUЇ:; ІtЇЮ1НІ1\ ст~·дііі. Т~ІІ~р Н МНИ СИ.lу ІІІІСатtt api.lHДIIU~_. 

'ІС.ЮІ&~· npo мор~ 
~20· го· цt.вітни :.нt зн:1ходн.1и ся в r.1\·бииї 1,500 нрдів. 

flс.шчсзні ІІі::!\юрсІ.І<і СК::\,lИ, покриті неmІкюнr морсr.к.имн 

ростинамн н.,л.авалнсь на се.1итІ.бу підморського Тнтана 
І<о.ю 11-ої r:.1инн нечером Нед Ленд зверн~·J3 м•Jю увагу 

-на в~.1ичсзн~ І<! пу, праnдtІВС мурав.1нско, устроєн~ з давних 

110рсьюtх хІ~<' •:тін. 
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((' ('~'ТІ. Іlр:ІВдІІІ'і І<рІІЇВЮІ 'ІОрТ•рІІ(>ІІ, 1;1\а:~ао •• 
j ~І 11<.' ЗдІНІ~'НШІUІІ Ctl, 1<0:111() JJQ('):JLJIШ тут СІІХ 't~.'IIJIOIIIil\. 

Я HЇhr :111 11t: uірнн н т<~кі :н.ІІірита, сt..:<ШНІ І-Іl'д. 

д н, до:t·ш Kr,ss~o:t: 11:, - - ІІрІІгадую cofli, як Т<ІІ<ІtІіr 

нс.'ІІІЮІІІ нпr:·rr~·н 11і:1 ноду цї.шіі кuрпuе.1І•. 

-- І 1111 :І.І''І/.111 ес, ІІІІТ:ш сн К:ншдІІЕЩІ •. 
Т;ІІ<, ! І.•д. 
Jlcж 1 о ()~·:ю? 

В Ст. '.1а.1І•О . 
. ЧІІ н ІJt.ртї? 
•п. u неркні. 
lHo, 1: щ~ркні, :щкрн•sан К<ІшtдІІt:НІ·. 

Так, І![,ІН1Тl'.1Ю І k.'l, sш о()ра:іку. 
ІІt•д Gy.xr:yв сміхом. Т:І К~шсс.1s. rоІюрІІН нрав.1~·. Ccti 

обр<Ізецs. ма:s (\ЮЄ жере 10 в .1еrеІЩЇ. Такнх .1єІ'І.~ІІ.1 ІІіІТВ()

рІІ.1ОСІ• Gогло. Пр11міро.., оден •10.1ові...:, ,O.lt:юc Мш'ІІус 
ГОВОрІІТJ, llt'O ОДІЮГО Т:ІІ\UГU НС.'ІІІІ'<ІН<І ДОНІ'ОІ"О 11:1 '111."110~ 

яю1іі тщоuїІ€ скорше ва остров, ЧШІ нn :іІ.нір~•. Розказу
ЮТІ> Titk:OЖ, що СІІІІСКОІІ Нідрос ІІОUУ~'l)'НШІ нівтар на Re· 

ЛІІкііі сюt.іі. rt() сІ<інченііі нідnрnві rl\n.ln ІІО•Іа.lа рухати си 

і вкіtщІІ вер:1у.1ась до ~юря. Лругs:.ї І.'ІІІІСІ<ОІІ, Пснтонідав. 
rouopІПL·, що на одНО:\ІУ тш~ому морсr.кому з~>вірюцї :'dіг 

1\ШІІІсr~·ІщТІІ І!Ї.1НА рсrімент кіннотІІ. Вкінrщ старнrrні при
родІІНЮ·І ро?І:;1зуют1> 11ро ве.шканів, нкі Gу.1и за ве.1и...:і д~ 

ІІt~р·~ходу LJei'eз гіGральтарсL>ЮІіі nросмиІ<. 
- - А кі н.юr то ІІраНдн н сих оnовід:шях, -- ПІІТ<ІR с11. 

Koнce.rr~. 

---- Ніякr•Ї. ІІрІІЯТС"lЇ. Одник н таюІх оІІовідnшrх е з<Івсїr
ди якасL> вp:'EJtИua основа. Не треба забунати, що в моро 

сnравдї ЖІш~·т~ вс.тшкани. вк чорт-риба нбо юиІ,:о.НtрІІ, kC'e 

таІ<н ІЮНІ! м~·н·ІІі віз. кнтіtі. Вже Арістотс.1ь ІЮд<Івав точиіН
ші ОІІИСІІ CJIX ІІОТВОрів. Д С)'Чі:ІСНЇ МОрЯЮІ U<ІЧИ.1И деякі .J 

НІІХ ДОВГі На "ОТИрИ ДО ІІВТЬ СТіП. В музеях Н ТрІІЄСТЇ і 
Монтпе.1іє ІІt'реховують ШІ<е.1єти вось:\ІШІОГін, довгі на два. 
ярд11. На.'І.то ніс.1я обчис.'Іенt., nрІІrодників, відноrв т;н<нх. 
чорт-риб дor;ri на 27 стіІІ. Сс сnрандї страшний зьвір. 

-- Чи :\І'JІІtіІ\И fiO.!JIOКJTb Н3 НИХ 8 СІІХ водах, ~ ПНТ31t 

ся Нед. 

- XotJ не по.1юють, то все таІ<н G<tчать їх. Оден з моіх 
нрияте:ІЇВ, К:-!nітнн ПаВ.'ІО Бо з Гавр твердив, ЩО він бачна 
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'ОАtІоІ·п такого н~.1ІІЮ1k:.І и ІндіАськім океанї. 

tfar.1o Нед Лснд схош•в см з ~•ісцн і 110.1етї~t до вікна. 
·- ІНо з:J стр<ІІІ щ1 ЗІ•Іtірюка, -- віtІ закрІtчан. 
В иіrтї r:шІИІІП с~І стрuшнІІіі ІІотиір, rідІІн~\ сtюїх .1еrен· 

.JІІRРІІІІХ repoІR. Був ее ·~•)РТ·рибn, іІ(іо иосмr~нніr, .1онгнn на 

n вінні появив ся страwниА потвІр. 

8 ~tрдін. 13ін н,1ив нrотн Навті.1юса :і не.шкою скоrостію, 

..ЦИВ.1SІЧІІІ.:І> rШ lliJC СВО.І.\ІІІ RІІТріщ~tНІ:\оtИ, :i~.'lt:llil\ill UЧИ~fа. 

i?J,,І.t; tsi~·i.\І 1 .11.1~н 411 ніr·, щщрос.шх до rо.1овн, бу.111 два 

ji4Hi: Т:І:~ Д~>UІ'Ї, llh: iiorn ПJЮЧ:І 4;\СТL· ТЇ.'\<1. М\'СЇН В<lЖИТН 
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RkHX .'ІОТИJНІ ,;to 11ять ТІІ~ІІчів ф)'ІІтів. Прнс)rrність НавтіJІІО· 
са гнівала його иаб)·ть 'Ісrсз ее, що ttіякоі nому корнсти 
з нього. Прост11n с.1учltй 11рн:~ів нас пеrед сього потвора і 
Я ХОТЇІІ 8ІІКОрІІСТ3ТІІ СЮ Н:1ГО.1)' 11:.1 ТОЧІІС ІІЇЗШ111t! СЬОГО ОКІ· 
за ксфа.1ьоtюдів. 

ТИ~'І:1СО~~ 3)JІШ.111 С,І др)'Гі ООСЬМШЮГІІ 110 .1ЇDЇМ боці 
судІІ3. Я Н:.lЧНС.'ІІІВ іх СЇМ. Всї НОІІИ ІІ.1Н.'ІН За су ДІІОИ, <І деякі 
ковта.ш сно',\m дзюбл~ш в ста:1ьону пл11ту с.\'дІІа. Нагло 

Нnоті.1юс :t;щсржnв с••· Цї.1с суд•ю :4<пrшсло с''· 
- ЧІt МІ. nдrtpll.111 до ЧОГОСІ>1 ·- ІІНТЗВ И. 

В t<ожді\І rnзї МІІ будt=\Ю сuобідні, -- :t:шnnжнв Ка· 
И3.1ІІ€цІ., 6о ншвr.;~о н nодї. 

Зн .'<ІІІІ.11:11~· ніііш011 до сn.1І>ОІІУ кnніпш :1і свої~ тов:І· 
рнІІІС~І. Я нж~ Иt' бачнн його через довuші1 'lilC. Не говорячи 
нічого до ІІа": uін нідііішон до нікоІІця. поr.1януо ІІіl noтnop:1 

і сюІзшs щгJсІ. до :шіітншпн. Пос.1ЇдІШіІ ІШііІІІОВ. Ct<o· 
р(І віt<ОІІІНІ .~•ІІІІІНІІ.'ІІf с''· Я прнступнн до юшітана. 

- І1їю1на :-~lНрю1 носІ.:\ШНогін, - сt<аЗ:.18 Jl. 

- Так, діііСІІО, ІШІІС ШІТУJ111.1ЇСТ, - nідпоnів ВЇІІ. -- Му. 
СНМО .·t НІІМІІ IIUUOpOTII СН. 

Я пог.1ю1~·н нn него. Мt'ІІЇ Jдан:І.1оrІ., що н t\t'IІ{'t<t~ Jpo
зумів ~~oro. 

- оОр<'ТІІ сн? - ІІОВТОрІІО Я. 

- Tnt<, П.І!ІС! Шруба пrист:шу.1а. СнльІІі ЩОЮІ ОДІІОГО J 

НОСЬ'-ІІІІІОГіІІ Пl'Pt' 11111111.111 t:Ї 11р:щю. Отсе, ЩО СІІІІНІО€ ІІ~ІШ 

ryx. 
- 1Нож шr Jroбнrc 1·спер? 

11ідІІІІЖ':~оtп 01 в гору і н()е~ІО сю зnnopy. 

- Тнпшс підПJ1ІІЕМС1'ВО. 
- T::t<, r.:і1сІІn. Е.1€І<трнчні кулї суть немі,ші супроти 

мягкого ~Інс.І. І!о:t ~шо:\\~' не ~южуть вн.1адувзти своеї сили. 
Та МІІ заатш\.\'О\0 їх со:.:иrш•ІІІ. 

-- А rарІІуІІ. ІІННL', - ска:1~в К<ІІІrtдІІЕЦІ•. -- 1<0.111 ті.11.1<Н 

ПОЗБО.l НТе. 

:1гr>/lfl. 11.1нr ЛС'ІІд. 

М11 нi.1·.'\tn ~<1 П<l:'ІІН, - до;щв я, постуnіlЮ 1ІН З3 t<З· 
пітаІю\1 Нс:\н.· .1о сt·rс,1ІІнх сходів. 

Тут :{ап;;.1 и \ІІІ нжf~ t<n:ю :tесять х:юнів з соtшрамн, 

готовІІХ до . ,~)611. Koнcl'.ll> і я нзялн також дnа топорн, а 

Нед вхоn11в <'вііі гt~рп~·ІІ. Оден з моряt<ів відкручував шру-



-222-

би ЗОТКL1.14І. НІ< Тt.1І•І<ІІ UІІЧ:бІІ ЗИі.1ЬШІ.1И 30TI\IJ,10, 10110 nід.· 
lfRЛOCh ~ RС.ІІІЮІМ rозГОІІОМ, СІІrІІЧНІІеІJИМ II~RJIO ссу•ІІІИН 

тлокам11 ІtосІ •. \шІюго••нх р:tме••· Сеnчас 11іс.1и того оДJю ро· 
wn осуну.1осJ. ••ttre:t отиір до ccre.nttJJІJ, 11 шtд отвоrом по· 
явн.,осJ, з дu:&ііІtить друІІІХ· ОдщІм yдnro~• кш1ітан відтяо 
Аого, T:t ДІІІІ .'trуГІІХ HC}'II\',10Ch ДО середІІІІІІ і RXOIIH.'III ОД· 

НОГО Moptlt\11, НЮІІі Cllllllclh Cfl 110 Jtr&ІбttІJЇ І ІІІІТfІГНуЛН Aoro 
.1 ІІе~ереможtюю сн.1ош 11 гору. J<аІІіТ<ІІІ Нrмо закrнчав і 
ЯІІбіг ІШ JJ.liiTr!IOPMY· МІІ rУІШІ.111 за ІНІМ. 

ІЦо :ш с•:·:шІ! fіещаr.1ІІВІІЙ [10.1ооік, шрnїІНІІіІ р:tМ~ІІсм 

ІІОСІ>МІІJЮГ:t І!ОШІС 11 ио:цуСЇ. Він Х&Ір1ШІІ IS ГОр.1Ї і 1\J"ІІІЧІІR: 110 
МО'ІІІ, І!ОМО'ІІІ~ С.10ю1 СЇ Р.ИСЮІ3:1ІІЇ ІІІ> фрШЩу:іІ>КИ Іtрі13НЛН 
мене! Сс ~~·•t міІі "РШІІІ, іІ ~юж.1ноо, щn бу:ю їх т~тr бі.1ьшс. 
Нещас.1ІІІtІfІі ІОJЮІІік б\'1' стрїІ'ІttІІІІіі. Хто :\Ііг оІІратуІІаТІt 
nого? f<:tІІЇТіtІІ Нсмо юшув СJІ одтtк на 'ІОрт·рІІбу і одш1м 

уд;~ром тонпр~ нідтнn о,жо рам11. Иого ТQИіl(ЩІ\І ~nрои ся 

111:1.1еио 11r01 :: ,1руГІІХ СІ'Х зьвіrюк, RКЇ IIOUЗ;IIf 11:1 НUАТЇ.1ЮСЇ. 
Зnлогн Аідб:tІІ:І"1іІСІ• союІrамн, а J<аІІадиеш •• J<онсе.1ь І я ру· 
бn.111 топора"ІЇ мяснсюt потворіn. дІІяІІІІЙ запах наповнив 
ноздух. Стр;lІ,Іttс вндовшцеІ 

І-JещаС.1І:ІІ•>ГО MOpnt·:,J не МОЖ,1НВО ОЖе було ВратуваТН. 
Сїм rамен ( т;·щтин ІtОСЬ!'t!JJІІіГ, Т:1 ЯОСЬ:\ІНМ дсржnв ІtОеnко 

свою жеrт11~· і ЯІІЯJІшtn иею н ооздусї якб11 пеrом .• ~.шітан 
рuзом з .1иі1·: шштом кииу.1нсь ще рnз иа нього, та скrоплені 
ЯКИМСЬ ЧОрШІМ J1,1HHOM, ЯКІІЙ ОС.1ЇПНВ ЇХ, МуСЇw1Н ПОНеХаТІІ 
далІ>ІІІІ1іі рат~ rюt<. Ріиtю:~&1сиn на ІІоміст вдер.1о cn десять 
ДО ДR<ІІШііцИН CJIX ЗІ.Иі!"ЮК і МИ МуІ~Ї.1И В•ІдеrЖ<'~ТІІ борбу 
~ ИІІМІІ п Ф••·н'' крnш1 і чорн11.1а. Нсд Леид кождим ударом 
свого гарпу••н ruзшt зь~:!рюк в страшні очища. Наг.1о оден 
восІ,мІfІІіг псrев~риув мого смі.1иnого товариша своїм ра· 

менем на помkт. 

Мое сернr охо.1оиу.1о иід грози. Стrашинn дзюб чоr
та-рибв ІІоІнн· иnд Неді)М, Бідияга готов був пзсти жер

твою, коm1б не поміч капітана, якшї своєю сокирою роз· 

давив щоки ~1->яіра, а Ві1:tтований А сей спосіб J<аиаднєць 

зіrвая ся н~ ноги і засадив свій гарпу11 я саме серце вось
мннога. 

- Я буь вам довжниn, - замітив капітан J<анадийце-

·""· ' 
Нед ті.1ь1ш вклоинв ся. Борба тrc"':t.1n чверть годнии_ 
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ЛОТІЩ)Н, uоr&ІЖеИі і розtінті ЗОІП8.1Н Cfl ВКіНЦИ n\A ІОАОІО. 
Каn\тви Немu. окровамtииn і майже аичерnаинА 3 сн• 
8ИДИІНІ СЯ r. \ІОре, RKC "'ir.10TH.10 О,ІJЧОГО З Roro ТОІІрИ· 
рів, а 11елкхl с.1ези зuмли ttoro очи. 

РОЗДІЛ ХІХ. 

МОРСЬКА РІКА. 

Стр~шиої сцени з 20-ro цьвІтtІЯ ttїoдctt :t 11ас tte може 
забутtІ. Я :tІІІІІІСаВ ЕЇ lli.J. ВІІЛІtВОМ ІtС.1ИКОГО ЗНОруІІJ~ІІМ. П~· 
реr.tкнуиш•• сі злниски ше раз, я проч11тан іх КоІІселеви і 
КаttадиІіцсвн. Boиtt ІІризш1.111 иартістt) їх під взr.tядом ІІе· 
режитttх фаІо\тір та заю:д<t.1И їм брак зас.1ужеаюrо ефекту. 
Описун:пи таt-.і обр:tзІІ треба мати кебету иаR(Sі.1ЬІІІІІХ ІЮ· 
стів. 

Я rnвop11:s, що канітt~ІІ Нем о п.1акав дІІМВ'ІІІСЬ tta фtt · 
лі; i\oro жа.1І· був вt:.lІІЮІіі. Се вже був дpyrttй тонарІІІІІ 
страчениїІ з., ІІаших 'ut~ІІJ, ти якою смертию! Ht~ СПО'ІІtІІС 
його тї.1о р;; •:·м з друf'ІІМІІ друrамІІ на снокШиім кора.1е· 

нім к.1адоиttши. Сеіі i\oro Послідииіі кр11к о поміч роздирав 
мое СР.рце. F;i;tинfi Франtl\'З з1tбуваючІІ сною штуч11у мову 

ИІtсказаи н ~!1-.їrt pi.n.иir. мnві сві•і tюс;ІЇ;.t;ІІІ~ зазив. І ее був 

мій одииовиіі І<рави на tіавті.tюсї. Чи ві .. сам ті.1ьки в дНі· 
С'иости рснрс;tпуваu Францію в сім т~ііІІім товаристві? (е 
tіула ОДШ1 :t ПІХ JІерОЗН~ІЗ3ИНХ З<ІГСІДОК, ВКЇ BHpltHCIJШ бс:t 

11ерестаику неr~д ~u€ю уявою. 
Юшітаtt І 1:.-'ю І•ідіііаюв до сво€ і К<ІКНІІ і st не бачш' 

iioro ttC~)e;i ~юtitct. чuс. f'1oro настрі\1 можна бу.1о ІІізшншти 
но р~ ках су;ша. Через 10 днів крутІІ.lОСІ• воно коло місця, 
ДС СТр<ІПІН С•І ІІСІЩ\С,l\ІГІІіі ІЇОГО ~topRK. ) ·ГО Ма~І Н~.3ТЇ.1Юt' 

::\Нова по.1Ші сн ІШ вінні•• Незn.зовrn ~~~ вїха.11t н~ иорсh.-у 

ИаЙбЇ.1ЬШУ Jl!l\y, ЯЮ1 М<'С' СВОЇ берСГІІ, СВОЮ р11бу і СВОЮ 
пнто~f~· те~nrІ':'тур\'. Ct' е .1їіісш1 ріка, яка п.111вс собі сво

бідІІо н Ат:ннІТІІІ\~·. n т,ої ноди ш· )1іІІJають ся зовсїм з 
вода~ш оке:нш. Воза еї € бі,:tьш со.1оиа, чим сnма морсь1:а 
мода. Гn.1овю1 r.щбнип €Ї ttІІиоснть 3000 врдів, а шнрииа 
5() МІ\.11•. В . ..r~·ІJJ~HX МЇСЦ'!Х рЇКН ПЛІІВе Зі СКЩЮСТЇЮ 2 і ПІВ 
~и.1і 11:1 гол~~і'У· Обе.f t:f води е значно бі.1ьшиіі від вс!'< 
рік на ку.1ї :~е .. ,ській. 
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8-го ман ~ш псрсїзди.ш кінчину Гаттсрnс зрівнавшись 

з Північною І<nро.ІJайною. Ширина ріrш ВІШОсн.rrа тут 75 
миль, а єї г:rнбина 210 нрд:н. Ннuті.'Іюс 11.шв без ніякого 
о•1СВИJІІІОГо ароноду. Менї здава.1ось, що в Т<\ЮІХ обстави

нах утеча бу ;а мож;ншu. За.1юднсні берег11 :\ІОГЛІІ стат" 

нашим прШіІТ ):\!, aGo шшіть :\ІОЖНа бу.1о іюпасти ся на 
одеІІ З tюра,):іЇВ, SШЇ П.1ІШа.1Н МіЖ Іію f'fopl\0:\1 або fiOCTO• 
ІІОМ, а ~1CI\Ctlt..:111CI>IШ~f 3:1 іІІІЮ:\1. (с Gу;ш ДОГі..1ІШ ХВІІ.'ІЯ ПО· 

мимо ЗО :-.ш.Іf,, нr<і віддї:rюм:m Ішс ui.1 берегін ~·нп. 
- І ];ше. С!~:Із<ш ІІсд до мс11е. - ес вже ~ІуснтІ, сr<інчнти 

сн. Я :\ІУ!ІІУ rнrr•орІІст:пн сю 11~1год~·. СсіІ ІІбrо 110юrдnе сі 

зем.1ї і вІІGІІраєтr, C)J на піuаіч. Та н з::шв:rто вn,.1, що я :'.rав 

ДOCJJT:, І\О,1у:і.ІІСІJОГО fіігуна і НС ІІОUО."ІОЧ)"СІ> З IJJI:\1 Шl Іtіr,ІІіЧ. 

- Щож r.ІІІ зробшю: J kд, ко:rн утеча са~н.~ теnер 6 

НеМОЖ.11Шt1. 

- М11 "rу:ІІ:\10 пoronopttТI1 з 1\іШіт:шО:\І, - екззав він; 

- 811 НЇЧUІ'(І З ШІ~1 ІІрn СС JIC 1'01ЮрІІ.lІІ, "0.111 МИ б~'.:JИ В 

ваших рідшІ~ водах. Тсі!ср н Gy;ry rоворІІТІ1 з НИ:\t tш своіх 
:-.юрях. Ко:rи поду:\tа~, що щr скоро б~·де:-.ю ко.:ю Нової 

(КОТіЇ і urn ().11131>1<0 ЗВЇДТП:\1 Є ВСЯІІІШЇІ За.1ИВ, ДО ЯКОГО 

вnадnе ріІ\а св. Лаврснтvr·u, тn що ся рі1~а € моею рікою, 
рікою KneuPI\y, моііого родш11юrо міста-ко.1п я подумаю 

про ес nce, во:юс стає на :\юїіі rо.1оні. Я радше кину ся в 

море, <1 не ;шшу ся тут. 

КанадІІЕ 1:r~ очевнднu тратин вже нсяку терпетшість. 

його с11льна rrtшpoдa н~ 1\tor.1n знести дальшого увязненя. 
Л11це ііого Т\Іі11я.1о ся 1.:.10 дНІІШІ. Я розу~tів ІЇого терnіня. 
Вже сїм :\1ісщйв нідтнті від снітп :\tll такі жадні були бачи· 

ти роднині с ~орош1. 

- І чо~у нї•юго не відІІонідаєтс, - заговорив зно&а 

Нед. - Яб п~юсІІв вас, щоG ни 1ю.1адна:rн сю справу з ка

!1іт;шом хочб11 .1нше в мої"' імени. 
- Та я так рідко стрічnюсь з ним. Він маб~"І'Ь сторо-

нить від Mel:C ' 
- Маетt: отже одну причину бі.1ьше бачити його. 
Я прнйu.ор до сное! каюти. Звідси я хотїв іти просто 

до капітnна. Сю1 разом він не повинен вт~чи від )1ене. Я 
пристанув перед його lli>epмa і застукав. Нївкоі відповідн. 

Я знова стук:ш. а nотім покрутив к.1ямку. Двері иідчинили 
ся • я ввirїrttOB до середини. Каnітан (ї •• Іїв при сто.'Іі. і зі-
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ГІІУТІІіі ННД ЧJI!\!OCl> ІІС_ чу~ ·~lCHC. Я ШІВа/1\ІШ С>І 1\ОІІЧС З 1111\1 

ГUJif)jJisтfs. І i\ .•. •t:ІCU:\1 він Ll р~·н~ІІУ...І ;:,, і :~ •. с.~таюо.~ІІ>:u Р. :.н .. Іо 
сторuну ска~;111 р:зsю: Ви тут? Чого хоІJстс? 

-- Говu 1 11: 111 з в:І\ІІІ,· s.::шітні;с. 
- · Я ТеІІСр ЗШІЯ" іі:!, ІІШІС. JJJІШaiO Ва:\І ·своl'іuду 3:ВШК<l1Іt 

C)J 1 і ДОВЗU.lІ>Т~ ' t':H:~ rс,;іІ> ~·s і ;\ІСІJЇ, 

ТаІ\с нрш:<7 ·є не ssi,:...i)uJ:• .. upyвa.ю 1\І~ІІс, та :\ЮЯ rюсн

sювu ІІІ: 3:\tЇІІ\І."Ш С'І\. 

- Пшsс. -- -...каJ<ш ,. :-··),1ОдІю, - н :\tушу говорtПІІ .і 

И<ІМІІ ІІрО СІІj)<1І:у, SІІШ ІІС тсрrІІІТІ> ІІрОВО."ІОЮІ . 
. ·- r Іро l!~L' і:-.tСНІЮ, -- відrювів він Іs"д~:\ІЇІІJІ.:уючнсь. -

Ч11 мn ж.._, ві.:пщ.1нсьте :цо ноиого д.•tн -нас в :\юrн? 

3:11\11 )J З.ї.;•Сіуа CSI Н3 Ві,1ІІОВідь, Bill ІІОЮ\3<18 :\ІСІІЇ OTBCJ'· 
І")' руs.;ОJІІІІ..'Ь li:l СТО.1Ї і ДОДШІ ІІОВ:1ЖНЮІ ТОІЮ:\1· т~·т, Ш\11•: 
.-\ршtаІ.;с, :s~;І:І·тs, рукuІІІІси шншс:ша кі.1uІЮ:\tа мовюш. Во· 

li:t містІJТІ, н cu()i все, що и знuю нро морс; R не хотів бн 
u"to() во11:1 стr·.пtt.1аСІ> разо:-.t зі мною. Сн рукоJІJІ('J, ІІідІІІІСН· 
Н<І МОЇ:\1 іж•І:'::.t З ДОДС\ fk.OM МОЄЇ В.l<ІСІІОЇ ЖІІТ€ІІІІСІІ uуд~ 

схоншш в .,,.,,.,L'IIut.;y, нспот:.шаючу скрsшку. Пос.lЇJJ.ІІІІІЇ :і 

Н:ІС, ЩО ОСТШІС'"їJ, С'Н ЖІІІІІІі'J 11<1 HaRTi.liOCЇ, ВЮІНС ЄЇ 8 :\!Оре. 

І!vНІ ccru •;о.ювію.1! ~~furo u:sacнa гістuріи mшнсмш НІІ\І 

са.:\НІМ! Отж-: та і і ІІа ся ко.1ись відsфиєти ся. 

--· Капіт:ІtІL', - сюв;·в я, -- R щнро нuхна.1ню R<liiІ)' 

ід~Ю. ДоСі)'ТІ\1! m!ІІІІІХ Д.')С',1ЇДЇВ ІІС ПОRИІШі ЩЮІ!<JСТІІ )!UрІІn. 

Ти СІІОСОUІІ, fJІ\11'\ ВИ ХG•ІеТ~ RЖИТІІ, суть дуже llpOCTt:.'lluJ<i. 
Хто 311:1€, к.\'!!11 :\Юж~·ть занесщ вітр11 сю скрІІНІ<У і в ЧІІЇ 
мuже вона Іи·І·.ІС'ТІІ руsш. Ч11 не можнаG с~го зробитн 11 
иншиі's cnociu. 

-- НіІ\0.1•~. tнш~. -- cr\a3rtв він псрершшючst ~~~не. 

Я З \~'~і-ЩІ ТОВЩ'ІіІН:l:\Ш ГОТОRІtЇІ ЗПХОВЗ.ТИ СЮ Ci>:pll· 
НІ<)' і 1<0.111 Ш! ІІІІІІУСТІtТС нас На R0,'1IO ... 

- На nn::~;. - про:-.юшtв tшпітан встnючІt з місня. 

- Т:щ, г.,ІІІL'· ес е crmaRa, з~д.1я якої я хотїА R~C' uячит11. 
Отсе вже nсІ·'.ІІІіі :\tісяцt, ми нсгсfі\'RПЄ:\Ю нn Н:шті 1юr.і і r·c· 
ГОДНЯ Я ЛІІТ:\Ю CR RЗС R Ї:\1СІІІІ :\tf1ЇX ТОВарІІШіR і СПОЇ~t В.1а· 

СНЇМ, ЧІІ Dlt ,'(\ :І1<1ЕТС ШН~ 3rtRСЇГЛІІ тут ДСрЖ:1ТИ? 
- Пане ·\rmшl\c, моя вілпоьідh сеrолн~ буде такою, 

~Ікою (і\".1<1 ·.- •. ·,"· сЇ:\1 міrвuів нязал. Хто ra3 дістане t:'R на 
с~ судно, ее'~ пже не може покннути tioro. 

-- R11 д')" 1 1•Г~Іпе С51 від нас лравдІІв:.>го веві1ьництва! 

Соsюк rнсяч МІІ.1Ь пі.1 nо.1ою - 8 
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- Назнва\Іте ее, як вам вrо.д,но. 

- Однак невільники мають скрізь право бороти с11 
ва свободу. 

~ Хтож вам відбнрае ее право? Чи я ко.ш стара в ся 
звязати вас :їрисягою? 

Він пог.1янув на мefle з заложеними руками. 
- Пане, -- ге· орнв я дальше, - вертаючи знова до 

nредмету нашої rозмови, я хотівбн скінчІІТІІ його. Я пов· 
таряю, що тут не rозходить ся о мене самого. Наука е ддя 

мене розрив:<ию, пристрастію, д.1я якої я все забуваю. Та 
ннакше мает1. ся річ з Недом Лендом. Всякюї чоловік за
слуrуе на взг;;"ди. Чи вн не думали, що .1юбов свободи і 
ненав11сть до іІеяо.1ї, можуть викликати в такій вдачі, як в 
Канадийця, неRні .замірJ.І пімсти, та що він може думатtt 
про всякі стар:1ня ... 

Я замовІ\; капітан Немо яиnря~tував ся. 

- Я ЗОf\СЇ\І не жуrю ся. Я не шукая за Нсдом. Не на
лежитl. ес до моїх нrиемностиА деrжати і\ого тут! Ви, nане 
Аронакс, розу;-.Ііете все, навіть мовчанку. Я не ''аю більше 
нічого до гсвоrеня. Xaft ес буде nеrшніі і нос.1їдниА раз 
такої rоз:>.юшt. Бі.1r.ше f' не схоч~: і с.1ухатн вас. 

Я відійшоя. По.1ожсІІе 11ат•тс бу.1о кrнтичне. Я розповів 
нашу розмову сяоїм тоеариШ:l:\t. 

- Tener :.ш зІІаЄ:\Jr'), - сказав Нед, - що нам нема 

чого надїsrтн ся яід сего чо.ювіка. Навті.1юс зб:tижаеть ся 
до Лонr Ай.1t,Нд і там '-Нf Іюnроб~·е~ю вті~о:ати без взгляду. 
яка буде not·oдa. 

Та nогода заповіда .. 1а ся погана. Небо вкри.1о ся хма
рами, вітrи З!VОГ.11\ ся і сфи.1ьова.щ ~tope. Птаство поховала 
ся, JІІІШ одн~ нетrс.1ї звrrв:..а.ш ся в воздусї. Барометер став 
ОЖИВ.lеНІІ(І. ВІ:ЇНІНІ буря 11rоrва.1аСІ> ДНЯ 18-ГО. ~ІЗЯ В ХВНЛИ, 

кол11 :\1\t !І.п•.ч1 нот1rи Лонr Айленд. кі.1ька мн.1ь від nорту 
Ню V"Іorюt. Я :.юту оnиLатн сю борбу е.1ементів, бо капі

"fан Нема зa'-'fi(Th схояатн ся в г.1ибннах моrя, вибrав борбу _ 
з ними на 1\ІІВсрхшt. З nочатку яітер дув з nо.1удневого за
ходу. Капітан Hc:\Jo був на nомості. Він nrимістня ся креп
ко, щоб фн:rї r1e стягну"1и іюго з по~юста. Те саме зробив 
я захоn.1ениі': .~яо~tа rічами, незвичаііннм явищем природи 
і сим ІІ:lд:"\яич.l;.'іюt:\t чол"віком. Навті.1юс кидав ся то в го
ру, то в ло.lнну, лягав часамі на бік. то яипростовував ся 
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в ropy, як машт. Гураrан ша"1ів з сн.1ою 80 :\Нt.н. на rоднну. 
Я приrлядав ~я фн.іrям уважно. Вони ttіднниuи ся. в ropy 
на 'І~· д• '115 Ярдів!. Jx: велнчіиь і. сила за.'іежа~и 'віА r л'и
биин моря. -з:;r таких фн.1ь підчас бурі в грудни 1864 р . 

. -Вечером небо roptлo страшною полумІнею. 

зrrшу.1о ше() E.1u н Яnонії. }і баLІнв І:Н.'.ІІН\ИЙ корабе.1ь, на 

нІtдІюкрузї, :.r, він боро-q ся з филямн. О .д.еситііі ru.д.инї ве

чером. всчl'ро.•t небо горіло страшною ІІо.1умівею. Я не міг 

знестІt t:'!" Иt'Hr ":т11, підчас коли каnітан Rnя.1нв в неї сво і 
сщІІ, НШ;JЧt' в.1•1\ав в ccGe саму душу бурі. Страшний шум 
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.напо~ннв во~·_.1ух; в н~о:.~у б):·Ч~. зміш~~і і вин. прндаtJfІенч.~ 
фи.1ь і рн~ ~і тру і у~аfн. rp,?.~Y· Вітер роз.1ітав. CJ_( н~. ~і. 
-стороrйt горнзопта, а цнк:r.ьо~ .. ~нїмаючись на сх.~дї neJ?J=.'· 
літав н~ .. півІІіІJ, за~ід .• .по~уд_нс і знова завертав с~ .JJJд 
ударом •tр•.>ТІШНІ1Х вітріn rІолудневоі півку.1і. 

Ї~І:Jтина· (>~·~:J~.~пич.няt-· ..... ~- · ·:··:. ;~:· ......... . 
· Ах, ce.n rOtJ~ф~~oм~ ~~.-~~9во ·оправду~~ ·tt!!i~qю на

зву .. ~о~оль .uyp". Він Т•) -родит~ с:і стрщuні. ~)'раrани, через 
ріжн..і'Цю темн~ратури поміж Aoro воздухом· а ~oro струЕю. 
Згuр•і· посаtпіІв ~ся град вогню. ОстрнА кінец~ Н:аіпілюса . - •' . ,. .. . \ . ( .. 
був знаменитим nровіДником· електрики, і в бачив велнкі 

і довгі стр уі, як 'вони розбивались· на ньому.· Обезсилений 
, . ·~ І. . 

і втомлений .:.:~) краю, я нриповзнув .ся до затка.1а і зійшов 
до середини. Б.vрв була тоді в самім розгарі .... Бу.1о немож
.1ИВОJО річию· r:т6.яти в Навтідюс'j. Капітан· Нем о вернув сн 
до середнии а.:о~10, дванайцвтоі rодннн. Чую, Як резерnоварн 
наrювtІВJІН сл водою і вк НаВтіЛюё западnв ся під фн.1·1. 
Чс._1ез ВЇдЧНІІt'НЇ ВЇК?НЦЯ В. СаЛЬОНІ Я побачив ве.1ИКЇ риби, 
які нерестр~нuеJІі втікаj1И нен&че привиди перед моімн 
очима. Навті .. JІОС занадав св ще да'&ьше. я думав, ЩО в 
г.:аубинї 16 ярдів ми відзааско:t"tмо спокій. Тимчасом в сих 

верствах вода була ще під вп.rшвом великої замішанини, 
; ми мусіли шукати спокою r лнбше . 

. 
РОЗДУ.1 ХХ. 

Но\ 47°:.!4' ШИРИНИ І 17°28' ДОВЖИНИ. 

В наслїдо11.. бурі ми відбн.1ись троха на всхід. Вел надїя 

втїкатн мусї.1r. зникн~"І'И і бідний Нед в розпучдивім по.1о
женю відчу,:~;rв сн .зід нас. подібно вк капітан Немо. Кон

се.1ь однак Ht~ покидав r-1ене. Навтілюс п.1ннув то під ва
лою, то на Іюверхни с~rед тяжкої мракн, страшної в на
слїдюtх ]l.!fsІ rшогюс мо;щків. Кільки то випадків сталось 
через ню І Кі. '"f\И З\'.1аріr1 МіЖ кораб.1ВМІІ МІ\ МО ЇХ СИЛЬНІ1Х 
світе.1, свистіе і алнрмуючих дзвонів! Дна сих морів ви
r·.1ядають як побоєвищ:~. де .1ежать і доси жертви борбн, 
деякі ~ них rюстарі.:tИС'•· а другі ще свіжі, вкнх зепізні 
окови і мід)1Ві пл•ати в\дбива.rrи ясне світ.1о нашої лямни. 
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15· го ма а мн знаходн.нtсь на по.1удневій І(інчині мілини 
·f Іової Зем.'І·~· MiJІИfta ся. утнорJІ.1~н;ь~ з морської, 'нnнесеноі 
3еМ.1Ї. nбо 3 ~е.1НЮІХ куt: орrанїчної матерні, заІІёсеноі СІО· 
дн або J'о.1t.фштро:о.юм; ntю ttіnнічною струею зІІ:\ІНОЇ вод'н," 
~•ка ОІІ.111ВаЕ' , :МСрНЮ'ІНСІ.кі береги:· Т)П' СПОЧІІВЗЮТЬ такоЖ 
і>.1укаючі ека:~.І. ПрІІІІ~есні не.1ШШ:МИ від.'!ОМКЗМІІ .1е;іу побач 
:ні.lЇОНЇН МО.1ЮСІ\ЇА і зоdфітів. Slf.\t тут ПОГІІІІу.111. Г.111біш. МОрЯ 
111.: t: тут ду:лt· ве.аш.:а, о.щак д:.t.:аьше ва Іtо.1)'ДІІР. вона; еЯ-
1'Пt' і 3000 я:".:ін. Там в.1:•:·ш· ~.:інtІtіТь своє істtювnне Го'.1і.ф. 
штром розсїн~ІЮЧІІС~> н ,,·,,ре. 

Бу.ю ес І 7 ·•·о мая, uкu.ю 500 мвт. від. llt•<нt 's Coнtcut 
t1 Г.1116ІІJІЇ 280( ярдіR, ..11:: МІІ JІО(}ачІІ.1Н .1СЖllЧІІіі ІШ ..1ІІЇ е.1€· 

ктрtІЧІІІІіі ~>::ІІ).,,,, Кuнсе.11,, Ш\о~у я щю ее нічого не зr~

:І~'Н<Ш. дршв снсршу, 1110 ес не 1ІІ~>:nнrt''''tii :-.юрсt,юtіі вуж. 
Та опіс.:ш я ~рнзумнв свого товариша і роз~>:nзав ЙО:\іу де· 

нкі tюдробІІІLЇ ііого зак н1даня. Першні'І раз ІЮ.'ЮЖеІІо но

а·о в рр. 1~5;- і 1858; 110 11єрес:ншю однаІ-\ ЯЮІХ 400 те.1еrрам 
каб.~th fІl'рСПШі С.1уЖНТІІ fi р. 1863 ЇІІЖЇНЇрІІ В."ІОЖШІН В МО• 

ре дrупtй, ;.t·ІFІПtіі ш1 2UIO :о.ІІt.1І•, а 4,500 тонів важк11іі. С'н 
ро()ота таh:('і'. Ht.' до1шrа.1а. 

25· ГО МШІ Навті.1ЮС будуІJІІ В Г.1НбІІНЇ 3836 ярдіВ ПрИ· 
а1.1нв на cn:-.1<? місце, де каб.1ь 11рорвав ся і звищив всю пра
цю. Місцt: с·_, нідда.1енс нід Іr;.:аянді1 638 Mtt.'II.. Каб.1f• сей 

однак сJІраn.ІІ.·но і зновп занущено в воду. Та по кідькох 
дннх иін знона npopвan es1 затратившись в морсьtшх пропа
стях. Си не~·л.:tча не знеvхотн.1а д~tерІtканцїв. Саііруе Фі.1д 
(Cyt·нs J.'it>ltl · смі.1t:вні1 ІІокронІtтедь сего підприе:мства, 

ко~ш uже ВІІтратив весt, свій маеток, розшtсnн нові nкц11, 
скоро нризбt•:1ав нонніі фонд і почан будову ноноrо ка().'Ія 

на кращих ІІJЧШципих. Ка6.11) обвинуто rутаперхою, а по

нерх неї додано ще мета.1еnу руру. Корабель • .Gt·cat Ea~tern" 
нип:вtн\'н 13.,·.1 .lИІІЮІ, 1866 р. Праця ностуtаа.1п щас.rrиво 

нІІерсд. Та ІІілч<ІС тої Щ'ШlЇ cтn.1oct, щосl: д11нногu. Кільк<t 
разів рОЗRІІНі!І·1ЧІ1 ЗВОЇ К.ІU<1Я робіТНИКИ ВЇдКрИ.111 ІtЬВЯХН 

JНЧІ(іІІВ~ІІі В 1\Пб 'ІЬ, UЧІ.'RІІДНО З H<t\fЇPCM ііОГО ЗНІІЩНТИ. 

t\~ІІІітnн Андt':'1:'ОН, пора.з.~;вшнсt. з своїми офіцнра:-.1н і ін
жінїрrІ\fИ рюf3ЇСНR НП КО:')Пб.rrн ОІЮВЇСТt<у, ЩО Н3К0.111 З.'ІОЧИ· 

нuн :~і.1криют,, на кораб.'ІИ, то без ніякого да.1ьІІюго суду 

С"ІІН~·'ТЬ JЇОГО '! !l.f()j)C. (~ IIOMUГ.lO. 3.10ЧИН ()і,1І>Ше ІІС ПОВ· 

таряв ея. 
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23·ro •••шия ,,Great· Eutem• бу. віддuеннй не біJІьwе 
як 500 миль віл Новоі Землі, .~оли з Ір.ляндіі прнйw,._ qj-

• ~ •• • t 1 . • • І '• • І 

· жо за .. ожешам ~аблем вістка· про зuІwене о ружа' 'міЖ Пру-
самн а Аве1·рі~ю по битві під Садовою. 27·ro липня по
кінчено роботу і корвбе.ль причалив до порту "Beart'• 
Content... Першою тел"!rрвмою, якою промовнла молода 
Америка до .:тарої Еврnпн, були с:і слова мудрости, рідко 
копи зрозумі.1j: "С.1ава Богу на внжннах, а спокій на зем
.лн, добрОЇ 8(.),'JЇ .'ІЮДЯИ,., 

Я не снодївав ся побвчитн електричного каблю в його 
первісніn бу;t,.ві. Він бvв покритий рештками ріжних че
репашок, які хоронили його перед влїз.'Інвимн молюсками. 

Він саючива~:t в спокійНІ-І>" пропастях і серед великого нв
тнск), спрюІю•tого .летовн іскри електричної, яка пере.літае 

з Европ11 Дf) Америки за 0.32 одної секунди. Каб.ль сей 
пос.1ужить ч~рез довгі роки, бо відкрито, що море ще змі· 

цнн.ло rутапсрху, покрнваючу ~аб.ль. Місце, в якім прорвав 

("Я кuб.ль в 1 ~·!із р. знаходилось серед до.линн, на сто мнпь 
широкої, в яІ'ііі мігбн сховати ся Монт Б.лянк, не внстаючи. 
прн тому понад море. До.1ину сю замикае стіна висока на 

бі.л~.оше як 2000 ярдів. Ми прибули там 28-го мая, і НаВ'Н· 

.люс змаходин ~я тоді .лиш 120 мн.ль від берегів Ір.ляндіі. 
Чи може капітан Нема думав висісти на брн,-ийських 

островах? Ні. На мое Rещrке здивоване він завернув нв 

по.лудне. В =.юій го.1ові вирину.1а досить важна квестія. 
Чи Навті.1юr }1:18 нідвf!гу переп.листн через анr.лїйський 

кана.л? Нед Jltнд, який знова оживив ся, не переставав ви

питувати мене, Якжеж s1 міг відповісти йому? Капітан Не
мо не пока~ував ся. Показавши Канадийцеви краї амери
канс~.оких берегів, чн не схоче він тепер показати ще мені 
берегів Фраtщіі? 

Та Навті.1юс п.лнв в одно на по.лудне. 30-го мая він 
минув кінчин.v по.1уднево-західного кутка Анr.ліі, і звідси 
він повинен 11 ·1истн прямо на захід, ко.1и хоче віхатн в кв
на.л. Одна~ FІІІ сего не зробив. 

Через ці:ші; день 31 -го мая Навті.люс робив ці.лий ряд 
ко.ліснвх маневрів, які мrне дуже цікави.лн. Виг!Jядало, що 
він не може відшукати якогось потрібного йому місця. 
В по.1уднс т:.111ітан сам ;щІішов на поміст д.ля поміrів, та 
сим р~зом ВІ!Г.lядав нахмурений. Шо мог.1о смутити а"Іоrо'? 
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Чи ся бднзкість евроІІеіісьюtх берегів, з якими вяжуrь СJІІ 
споruн його минувшина'? Ко.1и ні, то що він відчував? 
Гризоту совіспа, чи який жn.1ь? В мене родилось почуте, 
.що вже незадпвго відкрнеть ся таАна Аого жнтя. 

С.1ідуючо1 о дня, 1 ·Го червня, Навтіл юс продовжаа 

свою шуканнну. Мабуть він шукав за якимсь особлнвшик 
міса~м на окt·анї. Сонце бу.1о чу.ttовс, небо чисте. Вісік 
~ш.1ь на всхід показав с~1 на вндиокрузї ве.1икий корабель. 

З іюго маш;·ів не· понів:ш ніякий стяг. Кілька хвидь перед 
Ію.1удвем юн!а·rан с.lї.з.вв ду~~ уuажно довкруги. Вода бу

.1а на причуд спокійна. Навтілюс не рухав ся. 
Я був ca~.te на помості, коли канітзн брав 110мір і чув 

його слова - ,.ее е тут". 

Поті~t вів оберну/В ся і зійшов в до.1ину. Чн він ба~ 

чнв норабе.lt•, який ::sнернув ся в ІІашу сторо11у і збднжав 
ся до нас, )J не міг сказнт11. Вернувuш .10 са.1ьону застав 
вінонця зачшt~ні, і почув, як резервовари почал11 наповня

ти ся водою. Нантілюс почав западати ся. Кі.1ька хвиль пі~· 
~~нїііше він :і[І;,ержав. ся в г.1ибині 840 ярдів_ Нараз відчи
ІІІІ.1ІІсІ. нам нікоащя і через шк.1о я 110бачив нено освітлене 

~юрс Hil ві;uа.11> ІІЇВ ШІ.lЇ. 

Пог.1януІJІJІІІ н .1їnс ніконце, я не бачІІн вічого крім 

сnокійної В•)ДИ, та по правім боці на дні моря виставзло 
щось, що зац'ікавн.1о мсІJе. На перший погляд ее ВІіГляда

.ю на якусь Р.,·їиу. првкричt бі.1ими черепашкамІі. Та при
глянуешись докладнїйше иоЖІІа було виріжиити будову 
кораб.1я, бе:і маштів, якнй мусїн нтонутІІ. Сеіі розбиток 

мусїв вже дуіІ." давно запасти ся під воду. 
Ч11и був ссіІ кораб-~ .. 1ь? Чому Навті.1юс звідував його 

гріб? Я не зн:1е, що 11ро ІІЬоrо думати, ко.ш б.шзько себе 

ПОЧ}'В C.lOBa '"'аnітана Нсмо, ЯКі він ВІІСІ..:3ЗаR ШІЗЬКИИ ГО· 

ЛОСО~І: 

--- Давно ко.шсь корабе:н_, сеіі ІІ~зив;.tв ся "Мjрсе.1ець ". 
Він двигав н1 собі 74 їармат і був сnу/щснніі на морс н 

1762 р. 13·Г•) серІІНЯ 1778 р. під командою Лн Пойнп-Верт
ріє нін хоробро боров ся з "ПрсСТ')і!ОМ". В 1779 р. він буо 
ІІJЧІ з:шятю rренади, разом з ескадрою ад}Ііра.lа Естена. 

R 1і81 р. він брав ~'ЧаС'ть в :морській битві R Чссапtк. В 
1 і94 р. французька репуб.'1Иt..:а змінида йоrп ім я. Дня 16-ro 
цьвітня того rамого року він nри .. lуЧІІВ ся до ескадри Ві-



232 

· .1н 1·ст:t Жоєс~ u l:Jpc:т з прнноррІ~ІІ€}1 ІІсрсІІроuадІ1ТІІ без· 
ІІС 1 1ІІГJ Тр:Ш~ 11 О rт І~}'І\уруз; І І.НДІІ:щоаЮЧІІіі З д:'w!rрШШ ІІід 

КО:\1:111,10Ю '';(:\! іра;ш в~ш Ст J6:ш. ІІ·ГО і 12· го ІІрсрі•І.'ІіІ 

друн.го рсІ,у СІ! , CCK<l.1p:.l стрітІІ.1UСІ... З аІІГ.1ЇііСЬКlІМН КО· 
раб НІШІ. fl;:r:c н;;офс::ор, ССГОДІІН МН€:•10 І'J·ГО ІІрсріЯ.1іІ -
1-го 1ІСрІІІІа 1.~(8 р. Том\· ш~ r-пз і4 роtш, нn ті:u сам~t мі
щІІ, ссіі Cll:\1 t,;opauC.11.> 1\ЇL.lfl ГСрОЇЧІІОГО UOIO і ВТрnтІІ ТрО\ 

маштіа во.ІІЇІІ занаств сіІ від nолу разом. з.і с1юїмн 3.56 ouo· 
рОІЩНЩІ, Ч!І:\t ІІЇ.1даТИ СН ІЮІЮГОВІІ. ПрИUІІВІІІІІ HDHX\1:\111 
Cniii СТJІГ до i\l'p\111 ВіИ ~'11111~ ІІЇД фИ.1jt:\l\l CC~'l'.1 І,рнку ,,Хай 
,.ІІБе рСІІ~ІJ.'ІІІЮ~!" 

--- Nr.:т::t: '· -- ск.ші•ІІув н. 
-- Т.ш, ii•Іt.L', ес Ме~··, ІІІІІ\! Добре і~.ІП, нр~щїдІШ чсрс.1 

.1убн І\:\ІІ!тшt '-1~\ІО, з.'Іоі-:иnшн tta хрr~т руІ\н. 

а 'ОЗД'f.П ХХІ. 

l ЕКд ТОІ\\ БЛ. 

СносіG ·І1І·r;~· сеї нсn:n\ІІ.1ШЮЇ СLІ~ІІІІ, гісторін патріотн· 

ІJНОГО .1\Ораб,,;J, рОЗІі~ЗШІа СІІСрІІІ,у T:JK ХО.l()ДІІ'І і зворуШсІІе, 

З ИЮІМ Сl'ІЇ ДІІНІІИіі ЧШІОВЇК (:ІІ\СІШ3~\U ІНklЇдНі C.'IOUa. в:с ТС 
врnз11.1о г,щ;j,жо :\1ііі у;-о.І. Мсї ОЧІІ ІІС знодtІ.1ись з юшіт<ша, 

ЯКІІіі З ШІПІПН.'НШ.ІІІ руІ\1:\11\ нrотІІ МОрі! оІ\нІ.1і\В горіЮЧИ!\1 
оком с.1<ІВШІІ'і :ю~іGІ~ток МоЖ.'ІИВГJ, що я не дізнаю си, хто 

віи u~·в, зві.:юt щтїшюн і 1.;удн в:н гряде, однак и бачив, 

ик 40.10ВЇК Рід . .'Іа 1ИВ ся dCC Gi.li>IIJC і ui.1t.UIC від .1Юдиіі. Се 
не uy.1a нро.~тn нехіть до :ІюдІІі'І, нк1 замк11у.1n канітшш Не· 
мо разr.:о.І з 1'ioro товарІІшз:'vш u Навті.1юсї, n 1с вс.1ш<а не

нависть, SІКОЇ і ttac ІІС МЇГ З.1ПГОДІПИ. Чи 1\СНаВІІСТЬ СЯ ШУ· 

1<а.1а ЩС і1 ТСІСр ІІЇМСТІі, будучніСТЬ ІІОВІІНІ-Іа ВідКрfІТИ СС 
нереді мною. Іlавті.1юс nідна\tав ся в гору, а внд .,Мест· 

ника'' зннюш изм ново.111 з очий. Скоро ІІізнав я по .1егкім 

фИ.1ЬОВЗІІЮ О'ДІШ, ЩО МН Ш1 ОТВСртім МОрИ. В СеЙ 1\\0\teHT 
дав ся ч~ rr11 :-.1ухиіі гук. Я поr.'Іянув иа капітана. Він не 
р~хав си. 

-· к~піт:·не. -- сказав я. 

Він не відноо!дав. Я Jшшив його вийшов щ1 ІЮ~Іі·:т. 

Консе.'Іь і К.1!'аднєць • Ві'{е бу.1н там. 
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-- Знідt.ІІ tші:шсв tl·ii ryt\, -- сtшт.ш н. 
(с (}ув гук стrі 11.611, -- ІІЇJЩОНЇН Іkд JІ;.'ІІД. 
Я ноб<ІІJtІВ J..:C():tбc ІІ• і с1ї;щз за і\о1·о в:ІІІ()ІІМом. !<ora-. 

бс.11, зfІ.'ІІІЖ ш сн до На111 і 110::1 1 шщко б\·;ю, що 11;11 їд~ н 

1 :нну стор<);ау цї.1ою сіt1ою нарн. Шіст;, :-.Jil:Ju ні.'L1Ї.1н.1о · 
'і ого 1: ід на.~. 

- lllu t:•: :нl коr:16.:-:І>, Нсд? 
- - С\'ДНЧІІ 110 iioru uy.10!\:, - ГОПО()ІШ KnШІдllt:Hu, 

~• :-~.lСЖІІr!б!І сл, щn ес І!О€ІІІІІІЇІ ІЮ()аlіс 11.. Ко.1І1б в іІІ так 
ІІ)'СТІШ сл ш1 1 •tc і затовни ссіі ІІJЮК.lИТІІЇІ Н:1нті.1юс. 

-ГІ()ІІfІТ~ 1ю Не:~. -- відповів t\овсс.1І·, -- нt.:у шющу 
М'їІ\~' він зrс·бІІТІf н~шті "JЮ::онІІ? Чи :\ІОЖС nіІІ &1Т<Ш\'В:1ТН 
ііоІ о 11і.1 фн·І.І~ІІІ, rr(;o о··трі.жнштн з r:1r:ш~т ва дІІЇ :-.юрн? 

- Сt<ажіть мені, Нсд, -- Іtро:-.ювІІВ я, - 1111 можете 
rr~~ІІі;ш:ІТІІ, д'"~ котrої дt..•ржnнІІ ВіН ШlJІСЖНТЬ. 

Кr~ІІnдІІ€11.'-' з:".юrщІш бронн, ІІJНІЖ,Іуrнв новіюt і чсrез 
1-:і.1І.·І\<І :..:нн 111.1 нІш 111;1 св іі ~ir н судне. 

- } IJ. 11 :1:С, І'С :".trжy CIOtl:\TIJ, tio 1/С 6a1Jy ЇІОГО СТНГ\'. 

Ті lІ·І;ІІ н ІІсі:(·в. шо ес впєшшіі коrnбс1ь. · 

Чсрl··~ "l!;t:rтt. ГОдІ:ШІ М/1 сJідІ/.111 за кor:н).lt.::\1, ЯІШЇІ 
11.111<3 ІІrС.ТІІ :нІ;:. Я ОД!!ё,•ІС І!С ХОТЇВ нrІНІУОШТІІ, щоб НЇІІ 

r.J·І. ІJ:tЧІІТ~І іі~С нз т;н,:у віддн 11... Кu.нІб h:аtІітшІ He\to воз
І (І 11/В ііочу ;~U.1ІІЗІПІІ 01 ДО ІШС\ 1\111 :\ЮГ.нrn НІІратуВ:ІТ/1 СН 3 

ІІzшті.1юсn. 

- Пане, - СЮ:JЗан н~д ЛсІІд, - нако:ш сеі'І коr~бе.!'JЬ 
збшзнтr. ся д:) 11, .' на одну милю, я к11иу себе в море і 

Г<1днз6Іr вn:-.1 :~робитн т~ саме. 

Я не В 1 .:tnовідав ва пред.тюженє Юшадвііця, тільки 

ла:н,шс с.1ід1ш за коrоtб:·бІ. Наrаз білий дю1 показав ся 
11:1 ІІсrсдні:о.І щовбі І<Ороtб.1н, n по кількох секу11дах лкссь тя
жке тї.1о ндtІ()Іt.1О в :ид нашого судна, здавшю iioro в тім 
.. іСІ1И і СКО()О ПіС.Щ ТОі О CH.lbHa ексП.!'JЬОЗЇЯ відбІІ.111СЬ "!J • 

І~nшнх В\'Ха:<. 

-- Яt< то, 1 ІН ие стрІ.'1яють вони на нас, - закрІІ 1tаВ я. 

- Бін.tнс 511\: пе1•!n, ·-- сказав Нед; - мусіли пізиати 
н·1rБа.1и і стрі.1яють дІJ t~ero. 

- А "СЖ Р.ОИИ ~10жуть бачитн, що тут знаходять си ло

дІІ, -- СК•1ИІ\НУВ Я. 

- І том~ в.1асие і rтрі.'lяють, - відповів Нед, днвля-
•шсь иа мене. 
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Ціла пові;t.Ь світ .. а nропукла иц моїм )J,ІОМ. Вони ІJКе 
певно зиаютt.., nк то вірити всяким ааоrовіркам про потвора. 
Без сумиіву к:шітаи Фаррnrут. командант Авраама ,'ІінколІt· 
tta, переконав ся по ударі rараауиои, що ее був не иарваль, 
а ІІідводне судно, ще стрJшиіАwе від иадnриродuоrо ссавцм. 
Так. воно му\·їло так стати см і те•.ер вони шукають за 
сею машиною. зиищеии по всіх мормх. СтраWІІа річ поду· 
мати. що каnітан Немо послугуt:-ть ся своїм На!Ітілюсом, 
ик средством німстJІ. Чи в хвили нашого увмзиеии серед 
ІидиАськоrо О!<еnиа не а1·акував він якогось корабля? А 
похований М"РЯК на коралевім кладовищ11, чи не впав віu 
жертвою зудару, сприч1іиеноt·о Наttтілюсом? Так, повта
рию ее, во'ио М)'tІІТь так бути. Одпа сторона Aoro таnин 
вже відкрита; :1 дальше исї дерІМВІІ разом поJІюють вже 
не на якесь дІІоачие coтиopittt!, а;н: на чоловіка, икий за· 

присягнув стр:1шиу иеишшсть проти них. Вси страшна ми
нувшість uщчшула nереді мною. Місто знаАти nриитепів 
на зближаючім сн корабли, ми могли ожидатн тільюІ иеми
.,.осердІІНХ :юr,огів. '·. ·(·ілн зиова падали довко:tа нас, та 
иіодеи з них не д• ГІ.!'~··• ся Нав~ ілюса. Корабе.'Іь був вже 
віддалений Fіз нас лиш на три милі. По~имо поважного 
острілюканя "'апітаи не виходна на поміст. І колиб лиш 
одна такз с-:іжковата '<УЛЯ поці.1И.'Іа судно, ми пропали. 
КаиадІІ€ІН> ду:..1ав, як би то видобутн ся ся з сеї ха.1епн і ра· 
АИВ даяатн rнrиалн, щоби вони розумілtІ нашу неаиииість. 

Тому аі~ вхопив хустииk:у і новіван нею понад голо

вою. Та сеАч,,с зелізна п.ука адарюtа його по го.'ІОRі і він 
мимо саоєї си:Іи повалив ся на поміст. 

-- Дурню, - закрнчаu капітан, - чи ти хочеш. щоб и 
пробив тебе шпиле .. і Навті;Іюса, заки ми кинемо си на сеА 
корабель? 

Капітан І<ричав страшипм голосом, а ще страшиійше 
виглядав. його лиttе було смертельно бліде, а серце му
сіJІо перестати бити си на хвилинку. Він не rоворнв, а про- · 
сто ричав: Нахилившись вперед всім своїм тілом він тряс 
раменами Кан<~диАци. Потім покидаючи Аого він звернув си 
до аоеииого корабля, икого стрjли літали довкруги нас, і 
защ]ичав моr}чим rолосом: "Кораб.'lю проклитоj нації, ти 
... ·аеш, хто и е. Я не· потребую бачити твоrо стяrу. Див'ись, 

·окажу тобІ свій•. 
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І на r•epr:,1i своrо С)дНu каніт;ан розвиааув чорннn СТJІr, 
nодібииn до тоrо, якаtfІ він застромив на волудневім бі· 
r унї. R сей момент стріл ~;~дарив в судно nід скісним кутом 
не ушкоджу~о·•чи Aoro. Каnітан здаиrнув тільки раменамн і 

3Вертаючись до мене сказав коротко: "Ідіть в долин)' ра· 
lOM зі свої .. и товаришами!• 

- Пане. - закричав я, - чи ви думаєте атакувати 
сей корабель 'f 

- Так, я маю затопити Aoro. 
- Ви сего не зробите І 
-Я зроб.'Ію ее, - відnовів він холодно. - J я раджу 

нам не судити мене за ее. Судьба nоказуе вам ее, чоrо ан 
не nовниttі (іу.'Іи бачити. Атак nочав ся; ідіть в долину. 

- Що rc :!а корабель? 
- Ви Иt' зиаєт~? Дуже добре! Тнм краще д.1я вас! 

йuго иаціонJ.lьність останеть ся для вас секретом. ІАїть 
в долину! 

Ми мусі.111 с.'Іухnти. Пнтншїцять морнків обступи.'Іо ка· 
;1ітаиn, спог.1идаючи з невимовною иеиnвнстію иа з()лижа

ючші сн кщ':~ut'.1Ь. Можиа бу.1о бачити, що кождІІЙ з них 
горів жаждою пімсти. Я сходив в долину в ХВІІ.'Ш, коли ще 

''дСІІ стрі.'І JІ;нJЇ.1ІІВ судиv і я чув капітанові с.1овn: 

-- Стрі.1Іtііте, ду~вї. Ввтrнчуйте свої стрі.1и на дурно 

Не втечете 1:11 11еред моі'м Навті.1юсом. Ti:rr.rar н 11е 110.10жу 

нас в гробоrJІІІІУ nобіч дорогого ,,Местииr.а". 

Я ІІрІІЇtІІН18 до сооє1 каюти. Капітав і ііого товариш 
•ІСТа.1ись нn по:оtюстї. Шруба заворушилась і Навтілюс з 
носніхо:.І nідд~l.1НВ сн від ворожих гар~1ат. Та погоня про

ловжа.lась, а капітан вдоволяв ся задержаиє:.t nотрібної 
відда.111. 

Ко.1о ч~тuертої годнии пополудни знетерпешtвлеиий 
НСІІевrш:.t ІІо~южеІІєм я внйшов до середних сходів і через 

відчш•снс заткало я зважив ся вийти иа поміст. Kaniтatt 
все ще ходІ!І3 по помоt ті пи.1ьно оtkервуючн корабель, 

m-:11Ї1 був відалений від нашого судна пять або шість миль. 
Він зnо.lіІ.:ав з атакова11єм. Я пробував ще раз rозва

ЖІІТІІ 1ї:. ·) Та як :шш промовив с.1ооо, І<аІІітаи приказав 

\fOA'i:JiH, ГUІЮрЮЧИ: 

- Я е заr.;ои і су'І.ія! Я належу до уrнетених, а там іде 
:-нобІІте.11...! Ч-~рез иьо1·о )J стратив все, що любив, голубив 
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ІШІІ1)'1І:ІІ.: · рІдІІІІІі tір:ІЙ, it\ЇIIk)', .1ЇПІ Й UUTl•l\<1 1 :WUTЇp. Н 
l'i .t•ІІІІІ, ~11.; Ін: і r~щщ ІюrІІІІ )','ІІІ. Uc~. що tt tt~ШІІІІtЛі"', І<рн~тr. 
(11 ·r~Ш. )1(.• ~·щюрітr, ui.11oUH.' ІІЇІІОІ'Оі , 

~~ 11 ІЮС.іідІІС IIIJr.'ltlllYH 11:1 IIOt'llltllil 1\Ор.н'"~::ІJ,, Ш<ІІіі 
щора:і то ІІІ ІІО\орув;ш С'ІІіЇІ .'Іt'Г, :а ОІІіС.'І~І llt'JI!І~Іt ~·11 :to ІІс.1;1 

1\uiJ(..'(.' щ 
МІІ r., .'lt' \!0 ІІТЇ 1<:11" 11, ,І;ІІ :рн•r.ІІІ н . 
.'t•І(ІJ''', C . .'f\:І.tllll І k:t. ~ І\ tu 'ГО :1:1 1\Ор<Н'іІ.-,11·? 

• \( llt' 111:110., :І.1t' :;·ro(i ІІЇІІ 11~' (J) 11, ГІІ.'ІІІІІН iioro 11~1..' 

ІІlІЧІІС.Іt'ІІі. .Їtllllll' :Н'ІІІІУТІІ р;І.Ю:\1 :1 ІІЮІ, ІІЮІ ііуТІІ CIIJII· 

111111•11!: 111'111 11 ;І.'ІО'ІІІІІЇ, )JI\01 ІІ \ІІІ І'~ 11 lІf.ІЇ о~·~·.111ТІІ. 

Т;іІ,:І і \!ОН І :І."tІ\<1, \'1\;1 1;!1\ І k:t ,,'kІІ;t. -- іІ\;tі:'ІІ .1•) 

ІJОЧІІ. 

І!.•· І';І 'І; І І'Ї 1 І. І":ІJІ(•, 1\;\ ТІІІІІ!Іі!;І ІІ:ІІІ.\'ІІ;І.'І.І !І; І С.\'.111Ї. 1\І)\t• 

ll:lt' ІJr·r, '~\'11:'1!, ЩО / f:ІІІ'fі ІІЩ' lll' ІЧіШІІІ 1'111'11'11 11.1!1р11\1~'· Bitr 
(і,·:• ".' fiІJI\; 11\ІІІІ .. \\11 IJ(•Cf:ІІJOf\!1.111 ІІГіr;:ІТІІ, ІІІ\ Ті:ІІ.ІО:ІІ В()· 

t:ІІJІІІІЇ 1; 1 tlt:t(н 'ІІо ;!'toil\~ ІНІ'І.\"ГІІ II;JC, ;t(ю ІІО(>;І•ІІІТІІ, (Ї() :'ІІі· 

С):ц:, Lї•і І ІІІ\ :!CIIf), 1\о.ІІІ(і :\ІІІ ;tіста;ІІІ 01 ті ІІоІ\11 Ш 1\Ор:н";~.'ІІ•, 

:1 ТО.'іЇ ІІlІІІІ<І ІІі.1ІІl'fЧ!l'\ІО 1\:ІТ<lОроф~\ 111\:1 ЇЇО\!'/ Гро;НІТІ,, 

f{iІ:.f\;J р;І ~іІІ \1 l!il\l' ,'t\':'11<111, ІІ!І) ІІ;ІІІті·•.ос .1:1.1111'1• OJ ,111 :!T'll\\', 

T:l ('•' li\'!1 .1111:1 МШ!СІІr, [ICrC.1 3T:li\O:'If. 

ІІі•І :-.rІІ:І:І:r:І fic:1 ІІЇSІІ\Іt:Х ІІрІІrо:t. Сон ІІ\.' іір:111 ("ІІ тн·, іі•> 

І<ОЖ1ої :>.:ІІІІ. ІЇ :\ІІІ сtюдЇРП.'ІІН:І, •tr)rщ·І. ІІ-·.ІНІІ'І:tЇtІІоrn. J lc:t. 
Л~ІІ:t :-.:отїв 11/1\С Іі.ІІ,1:1ТІІ Cll 11 JІO;ty, т:1 ~~ :І.'l.Cf'il\:111 iinJ'r) Піс:ІН 
МС!ІС' ІІ:шrі:r:•к іі,\'.'!С :ІТ:11\УD:ІТІІ IIOpafil'.'ІJ, Jlfi!Іl'pX JН).'tІІІ)Ї .1Ї· 

ІІЇЇ, :1 Гf'.'!Ї ()\'.'IL' ІІС ТЇ.'ІІоІ\1: :\!()іІСІІ!ІІІ), :J.'H' ІІ:1ІІЇТJ, .l~'ii\C .1СГЮ1 

ІІТЇІ\:1ТІІ. 

fi раІЩЇ О :~·Тііі ГОДИІІЇ )і ІІІІііІІІОВ 11:1 ІІІJ\ІЇС'Т. 1{:1ПіТ:111 

Jk:-.тn lll' !IІII\IJ,'tllB t"І\ОГО СТШЮІНІСК3. RіІІ t:T•1HB 11:1 нсrсл.ї 
11r11 ,·rrоїч rт1:r·~· :r •1'111:\!:J :~:ІтоІІ.'І~ІІІІ:'-ІІІ 11 rІротІІDІІІІІ.:~·. Мk~нь 

CTOHD 11rncTO 11:1.'1. ІІ:"ІШІІ:\111 ГО.'ІОО:І:\111. (~ред ССЇ ІІJЧІІОЇ ТІІ· 

IIJ ШІІІ :1,1:111:1,'11 ,cr. IICUO і ()J\C:lll IICJH~ І' :ІІН1.1 Н l'l• СІШ ІІі 1 ІІІІІ :\І СПО· 

1\ОЄ\1 і ІJоrіІІІ'~'ЮЧІІ iinro JlO С'ІІХ СТр<ІІІІІІІІ.'\ ІІJНІСТr:lСТІІіі, ~11\і 
м:t.ш :\!kІL'-' т~Іrср tш Н:шті.1юсї, я .lмtrожав. 

Koraii~.11, був occrC' нідда.1~ІН1Їr иід н;tс дві :'ІІІt.1і. Він 

6(.'3 ПСр~СТШІКУ з().~ІІІЖ<ІН СН ..10 ССГО фосфорІІЧІІОГО CRiT."'3, 

нке nt<:t:l~·oa. ю ш1 nrІІсутністІ, Н:шті.1юса. Я міr розrіжнитн 
ftoro зс.1~11і і червоні світ.1а і його велику ,1ЇХТ3рню. звиса-
чу з вс.1икпrо сер~дньоrо ма'шта. С11оnн іскоr і чеrвоно· 

noni.1y бу,хали з коминів 1 світили в воздусі наче ·~ві~дІІ. 
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t\аІІі1>1 ІІ ll t' \10 ІН: :J, ІІІ рЮІіТІІU МСІІС 11:1 110.\І І : ( rЇ. f\np:t· 
(н.'.1Іо :ili.I!IHII' ('11 llif\~ .1111 11 ІІ;І ІІіІІТОрІІ ~ІІІ . ІЇ і ХІІІІ,l\1 :ІТіІІ\У Ііу · 

. 1іІ ІНН'Т•ІІ' •tІІ Р' ІІ :І. ~~ 1\і/\~ ХОТЇІІ :~іііТІІ fl до:ІІІІІу, ЩІ '·tіІt ІІ І ' ІІГіІ· 

..1:\Т\1 ~'1\ ІІ Ш 1 11/ І ; І j ІІІ ІНШ ІІJІІІ ріІІІ:tІ0 1 1/Ііі 1\ЇІІІ.'\11• ІІ,оІІІ • •І 'І• 11 \!· 
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t<аnІтан Ht·мu оомв npІt своїм c111ry днвтt•Інсь о протнвІшка. 

ві.1Ь1ІІІЦТІІ<І , h.O.'Ifl ТОварнш К3ПіТШІ : І З І<і.'ІЬІЮ:\Іі.І ~1С·ГЯЮ1МИ 
вні'нн .ш на пrщіст тй..:ож. Вонн првrотови.1и судно Дt; (j,)IO. 
Від'ІЇІІІІ .1 11 б ;t,1ЮСТраду j BCYHY~'Ifl О ДО,lННУ Ко'ІЇТІ<у 1\Ср~ННШЧіl . " .. ' 1 .'І Іхтаrю так. що гладка тепер поверхня судна не моr.1а 
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ніяк .переІUк.)дІп н страшним його маневрам. Я вР.риув ся 

до свльоиу. Наяті.1юс все ще плив на поверхни. ЧервонІ 

пасмуrи, які владали через во.цу до сальоиу, 1віщ1ли не

далекий схід сонця. 

О пятій годині рух судна зменшав ся, і и ч~іВ рn~кази 
змjшниі з шумом тріскаючих стрілів. 

- Приг.телі мої,·- сказав я, -. зб~~tжа,.ть ся хви .. я. 
Стиенім оден другоrо руки і хвй нас Бог 'стереже! 

Нед Лен.J. був рішучрА, Конеель спокійний, а я такий 
нервовий, ще не знав як поводити ся. Ми всі зійшлись до 
біліотеки; та в хвили коли я відчинив двері до середних 
сходів. печ~в. як заткало зачинило ся остро. Канаднець 
рушив до сходів, та я здержав Аого. Скоро резерваари на· 
брали в себе води і ми запапн ся під воду. Значить ся Нав· 
тілюс думаі атакувати корабель низше водної лінії, де 

нема сталевf"і плити. 

Ми бvли зиова увязнені, насильні свідки страшної дра
ми. Дивились оден на другого не говорячи ні с;;овечка. 
Якась памоrюка заволоділа моІм умом, гадки геть .десь 
nритаїлись. Незносимнй стан ожиданя перед сим страшним 

дон~ом. Я ~~дав і слухав. Скорість Навтілюса збільшалась. 
Нагло я скрнчав: Почув легке потрясене, а опісля того 

скрипіт і лоскіт. Однак Навтілюс, гнаний своею шр~ібою, 

перелетів чеrез масу корабля, як ігла через полотно. 

Я вже не годен був сего знести. В ша.11енім подр~жне

ню я кинув ся до сальону. Капітан Немо був там, занімілиА, 
насупленнй і нсвмо.1имнй; він дивив ся через лїве віконце. 

Велнчезнші корабе1ь занурював ся в воду. Навті.1юс спус

кав ся попрн него на дно моря. ДесятtJ ярдів від себе я ба· 
чив отвір в корабли, яким вдиvала ся РІ)Да до середини з 

громоnнм ,1J()скотом, а внсше подвій•· ряд гармат і сіти 

по боках. 

Водн nрибувала. Нещасливі жертви кидались на дра· 

бинки і чіп.11.1ИСu за машти, ломали руки під водою. Бу
ло ее Jtюдсьr<е :o.typ<JB.'rиcкo, заляте морською водою. Мене 

прнкува.1о до вікна. Остовпілий і обезсилений з надмірио
го напружен'і" я також дивив ся на сю траrедію. Нагло на

ступив внбух. Зб11тнїr воздух розірвав поміст, неначе в 

каютах внбухну.в вогонь. Після тоrо корабе.1ь западав сн 
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скоріАwе. Вкінщs чорна иаса зннКJІа і разом з нею і не

щасна залога. 

Я обернув ся до капітана Неио. Сей страшинА местник, 

nраадивий аі'хаиrел nімсти ще Jtнвнв ся, доки все те не 

кtfНy.no ся. Rотім вiJtiAwoв до своеі каюти. Я елідив за н1111 

rDОЇМИ ОЧНМ!l. 8 ОJ(НіМ кіНЦИ СТЇНИ nід образом ЙОГО rероЇ8 
я nобачив п"ртрет ще иоJІодоі жінки з двома иuенькими 



·'". n··h.:J\:Іt r.;:нітан He.\JO ног.1~.нув а;1 ІІ:Іх •1.·рез ,:u:І.1ІІш~у,~ 
н;'~·)·'': ~:,,!~'і! .'.о І:ІІХ 'вої рам сни, і шускаюt.ІІ;:ь ШJ ко.1їна 
зарнд:ов.... . . '(, 

РОЗДУЛ ХХІІ. 

ПОСЛІд НІ СЛОВА КАПІТ АНА НЕ,'.Ш. 

Пі:-.1я то:-о страшногп виду в~~снця зачинІІlІІ ся, сві

т;,а nпг~•L·лн, а страшна тиша і темнота заnанув1.1а ІШ Нав

ті .. 1юсї З ве1~tкою скоростію в глубннї 100 ст:n ПОІ<Идало 
cy.::.,.n сю трJrічну місцевість. Я верн}В ся дп своє·, І<аютн, 
де .:астав Кстсе.;Jя і Канадийц~. Я nпчувзв тепер в собі ве
лику відразу до ютітана Нема. Яких би терnінь ві:і не пе
реніс від сих люднй, він не мав nрава теnер Т:JІ\ на ннх 

мстити ся. В 11-тій годині все освіти:юсь. Я nрю~Ішов до 
с<Мьону. Розглянувшись по інстр);ментах я nереІ<онав ся, 

що ми плилJ.t nросто на nівніч зі скоростію 25 миль на го· 
дину. Сеї но•Іи ми зробили 400 мюtь. Втом.1ений Бернув я 
знова до своеї каюти та не міг за;снути. Мене мучи.ш стра
шні nривнди. Я думав над сим, куди нас nовезе т~nер 1-Іав

ті .. lю~. Чи поn.1ивемо поnри кінчину Шпіцберген, чи nvnpн 
беrс:гн Нов<Jї Землі? Чи не схоче він ог:,янутв t:ез•;аних 

сторін, Бідого мІ)(1я, зал~ва Обі, архіnеляrу Лїаров і nів

нічних Gерег1в Азії. Я не міг сказатн. Поняте часу затер.1ось 

в моїм мозrу, навіть годинники пере~али ітв. Здnзалось, 
• 

що на сНі nі!Jночи дні і ночи не минали по собі nрави.1ьно. 

Побідно як мітичннй rотщон Пі'\11, я сnодівав с~ ~ОЖlІОЇ ХВИ• 

лі nобачити якусь над11юдську стопу, яка бороюІти стане 

нам входу до сих nідбігунових краін. Я обчи::ляз. що ~я 

авантvрнича &анлрівка на nівніч тревае вже кmto 15 або 20 
днїв. І не зн:'ТИ кі.1ЬКИ днів бі.льще nотрева 'Іаб вона. коли б 
не став ся вrшадок, який закінчив сю на~., вандр~В'<V· На 
судні не ви .'Іно бvло . нїкого. Весь час майже держалось 

во11о nід во.ІJ.ою. На мапі не було значено більше. де ми 

знаходили ся. Канадиець також не nоказvв~ч C'l. К<шсе.'ІЬ 

не м;г і с.1ова добvти з него і в страху, шоб він не відобрав 

собі жит<r в nrиr-тvni ШЗ7ІV. елідив за ним уважн.n. Одного 
раf-!ка піс.1я страшного і нездорового сну я nробудившись 

nобачив над собою Канадийuя. 

1} 
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- М11 будемо втікати, - nромовив слабим голосом. 
Я сів. 
-Коли думаєте втікати? 

:- Ззвтра е ночи. Всякий надзір на Навтілюсі завіше· 
ин й, всі иачt nохме.1еиі. Ви будете готові, пане? 

- Так, де ми знаходимо сЯ? 
- Недалеко берегів, икнх 20 миль на всхід. 
- Ш.о за країна?. 
- Я не знаю, та ее не значить нічого. 
- Так, Нед. годжу ся. Ми будемо втікати сеі ночи, 

хочбн нас м~t.1о проковтнути море! 

- М/)ре неспокійне, та сеІ1 легкий човен не лякае uеие. 
Непомітно я роздобув трохи nоживи і кілька фляшок води. 

- Я niд.v за вами. 
- A.'te, - nродовжав він, - коли нас nерс.1овлять, я 

буду боронити ся, я змушу їх, щоб мене вбили. 

- Ми згинемо всі разом, nриятелю Не."' 

Моя постниова була рішуча. я Bel' іtув ся до сальону, 
та не бажав стрінути ся там з капітаном. Бо і щож ска· 

завби .я йому? Чн мігби я скрити сю відразу до нього? 

Ні! Краще не б'ачнти його більше, забути все. День видавав 
ся дуже довгий. О б-тій я взяв ся вечеряти, та на силу му~ 

сів істи, щоб11 не впасти на си.'Іах. Пів до 7 -ої nовідомив ме· 
не Коисель, що ми вже не побачимо ся nеред нашим від· 
іздом. В дес·ятій годииї буде цілковито темно і ми скори
стаємо з теVІиоти. 

U{оби псDекоиати ся про наnрям Навтілюса я nриА

шов до сат>оиу. Ми гнали в північно-східнім напрямі з 
шаленою сокростію в глибині 50 ярдів. Я кинув оком по" 
слідний раз на сі скарби і чуда, nризначені на смерть ра· 
зом з сим. що назбирав їх тільки тут. Тут задержав ся. че
рез годину, 8 потім відійшов до своеі сnальні. 

Прибрав!.Uи~ь в сильну морську одіж я nозбирав вd 
свої записки, примістив іх коло себе і nочав думати про 
каnітана. Не знати, що він тепер робить? Я наслухував 
коло його дверий. В середині хтось стукав. Се був він. 
Він не nішов на спочинок. Кождоі хвилі я сподівав ся його 
nояви. Нерви мої дрожали як би в лихорадці. 

Вкінци n nросятгнув ся на ліжку, щоби успокоіти ся. 
Моі нерви троха присмнриілн, та за те в мозr}1 зароі.Іоtь 
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віА споrцІв. Переді мною станула вся моя екзистенція ва 
НотІ.Іюсі. Всі внпцки перес)18алн ся перц коtми очнма, 
якби на драматичніІ~ сцені. Капітан виростав на якorot~t 
надприродного чоловіка, нерівного мені, правдивого rеніІІ 
моря. 

Бупо вжt> під до десятої. Я держав голову в руках, що
би не розпз.'Іа ся. Треба бупо ждаm ще пів ro.AИRH. 

В сю хвипю я почув тонн орrана, сумну мельодіІО, ту. 

жливу пісню ;\уші, яка хотіла вирвати ся з сих земських 
оков. ЗахоппеннА сею дивною музикою, я попав в 11)'· 
зичну екстазу, з якої однак скоро прочутна ся. Капітан 
перестав rратн і внАшов до сапьону, якнА треба і мені бу
по переходити. Там мусів Аого ст;інутн в поспідинА раз. 
Може він побачить мене. Оден рух Аого може ме~е вбнm, 
одно слово прикувати до судна. 

Мапа внбнтн десят3 година. Пора надходн.'Іа покинути 
свою каюту і зеднати ся з своїми товаришами. 

Я не можу звопікатн, хочби і сам капітан Неио встав 
переді иною. Я відчинив осrорожно свої двері, і nідчас 
того . , голові від(;tfв cst ніби якнАсь лоскіт. А можливо, 
що с::· ;.раця моеї хороі уяви. 

Я проліз попри темні сходи Навтілюса і дістав ся до 

двернА сальону і JJідчнннв їх легенько. В середині бупо 
дуже темно. Капітан Немо ще не покинув свого орrана. 
Я повз3в ся !ІЗ дивані дуже обережно, щоби не зраднm· 
своеі прнсутностн. Копи вже хотів відчинити другі двері 

до бібліотеки, мусів прнстанутн, бо почув взднх капітана 
Немо і за сим його повстане з місця. Грудь Аого повна. 
бупа шпьохів, а до вуха моАоrо долетіли отсі слова: 

- ВсемогучнА Боже, досить вже, доситьІ 
Чн бупа ее сповідь грижі совісти, яка внрвuась із. 

свідомости сего чоп о віка? 
Я кинув ся через бібліотеку до середних сходів, а звіА-

та.и вилетів на поміст до човна. 

- Втікаймо, втікаАмо, - скликнув я. 
- Сейчас, - відповів Канаднець. 
Він порав ся впасне копо вндобутя човна. яке бу.ао· 

снпьно прнміцьоване до судна. 

Нараз ин почули якісь гопосн. Вони відповІдали оАен 
.. pyrQМ}\ Що стапо ся? Чн не відкрипи вони нашоі утечі? 
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Я почув ик Нед ЛеІСА всував мені в руку u: tиле1'. 
-Так,- прошепотів и,- ми знаемо, як маеко 8ІІИ· 

рати. . 
Канциець перестав працювати. Одно слово, тІакн 

разів поаторюваие виисииJІО всю причину сего зudw-. 
- Мел.ьwтром, ме..1ьwтром, - скрикнув и в перестрuу. 
Чи мог ло страwиіАwе слово звеиїти в наших вухах • 

:rаку ріwаючу хвилю? Ми були отже коло береrів Ho,.e
rii, де між ~стровами Ферро І Льофоди панують cтpawld 
вщ~и, икі погпочують цілі кораблі. Тут гинуть не тіаІСІІ 
пароло.r.н, an~ і кити і біпІ, північні медведІ. 

Ми бупн в страху. Зимний піт ВИС1)11ИВ на вас. Дов· 
кола нас море страшно ревіпо, а води КИJJ.&ІІись на скuн а 
великим гуком і торощнли все, що попало си в їхні обійми. 

Що за страшне положенеІ Навтілюс боронив си, иенаqе 
JUOдCut<e ество. · його зепізиі мушку ли тріскали. Часом 

взиосив ся просто в гору, а ми разои з нии. 

- Мн мусимо внтрнматн, - сказав Нед, - і захоАН· 
ти ся копо шруб. Ми внратуемо ся ще, nиw тільки держім 
ся крепко Нnвтілюса .. " 

Він не скінчив ще цілого ре1Іеии, коли иагпо ми почули 
тріск. р.Ірубн відорваnhсь і лодка викинена з свого заглуб· 

леня випетїп:t як . камінець просто в сам вир. 
Голова моя вдарила о кусень зеліза і від сильного уда· 

ру я стратив прнтомиість. 

РОЗДІЛ ХХШ. 

ЗАКІНЧЕНЄ. 

Так закінчилась наша вандрівка. Що діялось в сю нІq 
- як внратував ся наш човен і мн разом з ним - не можу 

сказати. 

Копи одна" відзнскnв свідомість, я вже пежав в риба· 
цькіА хатниї на Льофодських островах. Мої оба товариші, 
аратовані і здорові, сндїли копо мене держучи мої pYJ(H. 
Мн обняпн оден другого сердешно. 

Під rю nopy ми не мог.'Ін думати про поворот до Фран· 
ціі. Средства комуиікациі між північною Норвеrіею, а по-



244 -

.пудневоrо сут1. Дуже скуІІІ і мн мусїтt ждатв на парохід .. 
ЯКrtП ВідІІ.1ШЩН ЩО 'міс)JЩІ ~і 11іUІІЇtJІІОЇ КЇН1111НІf. 

Т~ Т Серt.•д ТШ\ИХ HUitt.1111НIX та ГОСТШІІІІІХ .1ЮД.ІІЇІ Я Ще раЗ 
ПерсГ.1ШІ~'U СПUЇ ЗІІІІІІl'КІІ ІІі\ШНХ ІІрНГОД і ІІСреЖИВЗНЬ На 

Навті.1юсї. 

.мЯ вже лежав в рибацьнІА хатин'І.м 

Не с.ІІустІ:н tІЇ од1юrо фн~>:т~1, не ІІl'ресаднн ~·і одної дрібнн· 

ці Сс ІІр:1вд.ІtІ!t: оноuідшн:: нсімовірнuї І:нtnрани н недоступ
нім дли ЧО.1і:'ІВіка е.1t:ментї, до нкого однак поступ відкрне 

КОЛИСf> дорогу. 
Чи да.чт•, мевї віру, ІІС знаю. Та ~1сне ее ма.1о обхо

\ 
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JІ.ИТІ>. Я Ті..Н І>И МQЖ} .:іаМИИТИ, ЩU маю ЩJШЮ І'ОІЮрИТИ 
про морн, ІІід ющщt •!ерсз 11е цїтtх дссить місяцїв н. 11е· · 
ретшнув 40,000 МІІЛЬ СШ\І підморським ІІ,І.'І\ІХОМ, на якому 

відкрІІ.1Н так боruто чудес. 

А.1с що ста.ю сн J Н:нпілюсо:\І·~ Чн ні11 видержав на

пн.~І\ ме:Іьштрома? Чи ~о;апітан Нем о жне, та чи еін щ.І:Іьше 

нродОІ:іЖ}'t: rвою страш11у відn.1uту? Чн може він вже за
ш .. ·хuu t:Ї ПЇС.1Н ССЇ ІJОС.:ІЇДІЮЇ Гt.'t<iiTOMбlt? Чи. ЩНШСС)'ТЬ КО· 

:ш ф11.1ї ~юрсн;.і до нас сю гісторію його пшп1? Ч11 доuідаю 

сн ко.ш щю Ї:\ІН се1·о чо:юві~а? 

Я ш1дїю с~• ІШ ес і вірю, що ііо1·о м<нршіі Ншні.1юс 

. ВЇДІІЇС 110біду 11;1,1. ~юрем В ЇЮІ'О ІІ<1ЇістраUІІІїііtІІІІХ ІІрОІІі\СТЯХ 

і ЩU Uill дсGув СІ! ЗВЇдТі'll\1 1 де ТЇ.lІ,КfІ t<Opt!UJIЇH ІІрОІІМО. 

t<<J.lll от1к~..: І~?ніт:ш Не:-.ю ще r.щоніі, та нереGуває .1а.1ьше 

в сооїіі ІtpІІf':):lHii't І<р:1ЇІІЇ, '-JОЇ:-.І бажанє:>.І :\:ВІ ш,оt·о t:, щоби 
ся ІІСІІавtІСТі• устуш1.1а з iioro сср1щ. ІНоG11 на міснс ~Істн

вого СудіЇ, 11р0ЮІІІ)'І3 СН n 111>0:\Іу Пр:Щд .. ІІВ\ІІuІ .доr.1Ї;ЩІІК :\ІОр· 

Cbi<IJX таііІІ. XOtl ПрІІЗІІ\1ЧеІІ€ се&·о ЧО.10ВЇІ<а 3Л.а€ТЬ СН бу'ТИ 

ДНDІІЮІ, Е llC'IIO ЗЩ1~ЗЩІ і ІІадЗС"СІ,І<е. ЧІІ ІІе pO]}':O.tiD і''f)ГО 

ra:\r, що :.J.:rш через десять іІtісяціn сю1 непрнродш1м лштє .. !'? 
J ШІ зnnІІТ пост:ш.1е1шіі Ею< .. 1ЄзіsІстом то~tу 3000 .1іт ІІазад, 
.,Сс що е дуіке да.lеІ\О і дуже глибоко, хто може віднаіітн 

Aoro ?" може відповіств з nоmшм n;')авом тільки: 
Кnпітан Нсмо і я сам. 

КПіЕUЬ. 



,._ 
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